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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Nº 13/2017

PROCESSO Nº 23353.001238/2017-12

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, por
intermédio do pregoeiro, designado pela Portaria nº 111/2017 de 17 de abril de 2017 e da equipe de apoio
designada  pela  Portaria  nº  111/2017  de  17  de  abril  de  2017,  torna  público para  conhecimento  dos
interessados  que  fará  realizar  licitação  na  modalidade  Pregão, para  Registro  de  Preços, na  forma
Eletrônica, tipo Menor Preço por grupo,  para Serviços de pintura e recuperação de paredes e pisos
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 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.

1. DO OBJETO                                                                                                                          

1.1 A presente licitação tem por objeto a Serviços de pintura e recuperação de paredes e pisos conforme
especificações  constantes  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I e  demais condições,  quantidades  e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 Havendo  divergências  entre  a  descrição  do  objeto  constante  deste  edital  e  a  descrição  do  objeto
constante no site  www.comprasnet.gov.br,  “SIASG” ou Nota de Empenho, prevalecerá a descrição deste
Edital.

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços
recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminado:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 24/08/2017
HORÁRIO: 09h. (Horário Oficial de Brasília – DF)
CÓDIGO UASG: 158458

2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil  subsequente,  nos
mesmos horários e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do
pregoeiro em contrário.

2.3 Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos
os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                             

3.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 2017 à conta do Or-
çamento  Geral  da  União,  Programa de  Trabalho:  108785,  Fonte:  0112000000,  Elemento  de  Despesa:
33.90.30-39
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4. – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 O órgão gerenciador será a Campus Rio do Sul do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Catarinense, localizada à Estrada do Redentor, 5665, – Bairro Canta Galo, na cidade de Rio do Sul – SC,

CEP 89163356.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 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.

5.2  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.

5.3 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.

      5.3.1 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, nos termos do §4º do

art. 22 do Decreto 7.892/2013.

5.4 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.

5.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicita-

da em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

6.1 O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia Catarinense – Campus Rio do Sul, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor
do sistema eletrônico para este órgão, integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

6.2 Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem integralmente as exigências deste Edital,
estando, para tanto, devidamente credenciadas nos termos da Instrução Normativa nº 02 de 11 de Outubro
de 2010.

6.3 As empresas interessadas em participar do presente pregão deverão estar com o cadastramento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou providenciar o seu cadastramento e
sua validação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública Federal, até o
terceiro dia útil anterior à da data do recebimento das propostas, em cumprimento aos Decretos nº: 3.722
de 09 de janeiro de 2001, 4.485 de 25 de novembro de 2002 e 5.450 de 31 de maio de 2005, devendo para
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tanto, apresentar os documentos pelos níveis que o cadastro abranger, estes, previstos no capítulo II, art.
8º, incisos I, II, III, IV, V e VI da Instrução Normativa nº 2 de 11/10/2010. 

6.4 Não poderão participar da presente licitação direta ou indiretamente, as interessadas que este-
jam enquadradas em um ou mais dos itens a seguir:

6.4.1 Cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou contratação com o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e/ou impedimento de parti-
cipar em licitação com a Administração Pública Federal (Parecer 08/2013/CPLC/DEPCON-
SU/PGF/AGU com orientação Normativa 49 de 25/04/2014).

6.4.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca.

6.4.3 Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicial-
mente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, dissolução ou liquidação
bem como, licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição;

6.4.4 Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;

6.4.5 Empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;

6.4.6  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei
8.666 de 1.993;

6.5 Os Licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico, deverão observar o cumprimento dos
requisitos de participação estabelecidos no art. 13 do Decreto 5.450/05.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 A Licitante deverá estar previamente credenciada no sistema eletrônico para participar deste “Pregão
na forma eletrônica”, no site www.comprasnet.gov.br.

7.2 O credenciamento  será  efetivado  pela  atribuição  de chave  de identificação  e  de  senha pessoal  e
intransferível para acesso ao sistema eletrônico.

7.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da Licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a esta Instituição, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da Licitante ou de seu
Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.

7.5 O credenciamento dependerá de registro  atualizado no  Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, com documentação válida no referido cadastro e sem ocorrências que as impeçam
de participar do presente certame.

7.6  A perda da senha ou a  quebra  de  sigilo  deverão ser  comunicadas imediatamente  ao  provedor  do

sistema para imediato bloqueio de acesso.

8. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS                                                                              

8.1 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
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encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data de
divulgação deste Edital no site: www.comprasnet.gov.br até a data e horário da abertura da sessão pública
contendo além das especificações detalhadas do objeto ofertado e seu preço o atendimento dos seguintes
requisitos:

8.1.1 A proposta  deverá  especificar  detalhadamente  o  objeto,  contemplando  todas  as
especificações técnicas, com descrição detalhada, quantidade de unidades para cada item,
valor unitário e valor global, em algarismo, expressos em real, com no máximo duas casas
após a vírgula, nas condições e locais constantes no Termo de Referência;

8.1.1.1 No ato de preenchimento da proposta no sistema, pede-se para observarem
que o campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” conta com espaço para 5.000
(cinco mil) caracteres, sendo obrigatório o preenchimento do detalhamento do objeto
ofertado. (Não serão aceitas somente as descrições que contenham: “idem ao edital”,
ou “conforme edital” ou “outras deste gênero”).

8.1.1.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado. 

8.1.2 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da execução
contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.

8.1.3 O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de Referência, sob
pena de desclassificação de sua proposta.

8.1.4 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apre-
sentadas.  

8.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

8.3.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformi-
dade com as exigências deste Edital;

8.3.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame;

8.3.3 Que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Art.
7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) c/c Lei nº 9.854,
de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002.
8.3.4 Que a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente, consoante o dis-
posto na Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Declaração
de Elaboração Independente de Proposta).

8.4 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal condição no ato do
envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, afirmando que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 49 da mesma Lei.
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8.4.1 A não informação da condição prevista no item anterior apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido estabelecido na Lei Complemen tar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou socieda de cooperativa.

8.5 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do
artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferencia-
do previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte no sistema comprasnet.

8.6 O  CNPJ  indicado  nos  documentos  da  proposta  comercial  e  da  habilitação  deverá  ser  do  mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.

8.7 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, as-
sumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 No dia e hora previstos no item 2 (dois) do presente Edital terá início a sessão pública do Pregão Ele-
trônico, quando o Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste
Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. Uma vez executado este procedi-
mento, o Pregoeiro fará a divulgação das propostas classificadas ordenadas automaticamente pelo sistema,
sendo que somente estas participarão da fase de lance.

9.2 Serão desclassificadas as propostas:

9.2.1 Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou
descontos não previstos neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdi-
do;

9.2.2 Que forem totalmente omissas, não apresentarem as informações principais na descri-
ção, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outras
licitantes;

9.2.3 Que ofertem preços manifestamente inexequíveis assim considerados aqueles irrisó-
rios ou de valor zero;

9.2.4 Que identifiquem o licitante;

9.2.5 Que apresentem quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não pre-
vista neste Edital.

9.3 A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acom-
panhamento em tempo real por todos os participantes.

9.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação.

10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1  Somente  participarão  da  fase  de  lance,  as  propostas  classificadas  pelo  pregoeiro,  ordenadas
automaticamente pelo sistema,  quando então este dará inicio à fase competitiva,  podendo os licitantes
encaminhar  lances  sucessivos,  pelo  VALOR  UNITÁRIO  DO  ITEM, observados  o  horário  fixado  para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
sendo imediatamente estes informados do recebimento do lance e o do valor consignado no registro.
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10.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

10.3 Não serão aceitos dois ou mais  lances iguais,  prevalecendo aquele que for  recebido e registrado
primeiro.

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

10.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.

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

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

10.8 Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - ou empresa
de pequeno porte - EPP -, o sistema fará a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da enti-
dade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte
e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o dispos-
to nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de
2015.

10.9 Caso, após o encerramento da etapa de lances, não se verifique a situação prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e
lance, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

10.10 Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

10.11 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.12  No caso  de desconexão do  pregoeiro  no  decorrer  da  etapa de  lances,  se  o  sistema eletrônico
permanecer  acessível  aos  licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos,  sem  prejuízo  dos  atos
realizados.

10.13 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço
eletrônico utilizado para divulgação.

11. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS                                              

11.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO TOTAL POR GRUPO.

11.2 O Pregoeiro examinará a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à com-
patibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificações do objeto e requisitará, na sequência, a proposta, por meio da
opção “Enviar anexo”.

11.2.1 Quando convocado para enviar o anexo no sistema comprasnet, o licitante
deverá fazê-lo imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, adequando a
proposta conforme último lance vencedor, podendo referido prazo ser prorrogado,
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desde que solicitado pelo licitante no “chat” do comprasnet, observando, ainda, o
seguinte:

11.2.1.1  Ser datilografada ou impressa. As especificações do objeto terão
que  ser  redigidas  com  clareza,  sem  emendas,  rasuras,  acréscimos  ou
entrelinhas,  descrevendo  as  características  do  objeto  ofertado,  em
conformidade com a descrição do Termo de Referência, rubricadas todas as
suas folhas, exceto a última que conterá data, nome, cargo e assinatura do
responsável  ou  representante  legal  da  empresa,  podendo  utilizar  o
formulário do ANEXO  deste Edital.

11.2.1.2  Fazer menção ao número deste Edital,  conter a razão social da
licitante, seu CNPJ/MF e endereço completo, Fone, e-mail, Fax e Nome do
Representante. A ausência do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser
preenchida pelos dados constantes no sistema eletrônico.

11.2.1.3 Indicar o preço unitário, bem como o preço total por item.

11.2.1.4  Fazer  constar  na proposta de preço oferta firme e precisa,  sem
alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.

11.2.1.5 Conter informações do Banco, a Agência, a Cidade praça de pa-
gamento e o número da Conta Corrente, para a emissão da Ordem Bancá-
ria de pagamento do objeto.

11.3 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser soli-
citados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Prego-
eiro.

11.3.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão
ser encaminhados ao pregoeiro, situado no para o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus de Rio do Sul, Abraham
Lincoln, 210 - Bairro Jardim América Rio do Sul/SC, CEP 89160-202, A/C do
Pregoeiro.

11.4  As  propostas  deverão  ter  validade  mínima  de  60  (sessenta) dias  corridos,  contados  da  data
estabelecida no item 2.1 deste Edital.

11.5  Se por motivo de força maior ou caso fortuito, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de
validade  da  proposta,  ou  seja,  60  (sessenta)  dias  e  caso  persista  o  interesse  do Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, este poderá solicitar prorrogação geral
da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

11.6 Será desclassificada a proposta final que:

11.6.1 Contenha vícios ou ilegalidades insanáveis.

11.6.2 Apresentar preços manifestamente inexequíveis.

11.7 O pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos que contenham as características do material ofer-

tado, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações perti-

nentes, a exemplo de catálogos, folhetos, prospectos, etc.
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11.8 Não será solicitado amostras.

11.9 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a propos-
ta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a este Edital.

11.9.1 O estabelecido no item anterior aplica-se, no que couber, às amostras.

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

11.11 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substân-
cia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e efi-
cácia para fins de classificação.

11.12 Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço este deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.

12. DA HABILITAÇÃO                                                                                                                    

12.1 Após a fase da aceitação das propostas, o pregoeiro fará a verificação por meio de consulta online ao
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, dos níveis inscritos no art. 8°, incisos I, II, III,
IV e VI do referido cadastro da(s) licitante(s), sendo impressa declaração demonstrativa da situação desta(s),
a qual será juntada ao processo de licitação.

12.2 As licitantes que não se encontrem com o cadastramento validado e atualizado nos incisos do subitem
anterior mencionados deverão, obrigatoriamente, encaminhar o seguinte:

12.2.1 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente re-
gistrado, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de respon-
sabilidade limitada e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;

b)  Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

c) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis.

12.2.2 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

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

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão negativa de débitos relati-
vos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive das contribuições soci-
ais com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme Lei nº 8.212/1991),
Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº
8.666/93, dentro do prazo de validade;

c)  Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal,
conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, dentro do prazo de validade;
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d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

12.2.3 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-
veis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

c) no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa
de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financei-
ro. (art. 3º do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015);

d) no  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social  vigente,  admite-se  a

apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao

período de existência da sociedade;

e) comprovação  da  situação  financeira  da  empresa  será  constatada  mediante

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

12.3 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em

qualquer  dos índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral  (SG) e Liquidez Corrente (LC),  deverão

comprovar  patrimônio  líquido  de  até  10% (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da  contratação  ou  item
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pertinente (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

12.3.1 Será fixado percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou parcial do contrato

poderá acarretar para a Administração, considerando-se, o valor do contrato, a essencialidade do objeto, o

tempo de duração do contrato, entre outros fatores, a partir de consulta à autoridade competente deste

órgão, conforme art. 44 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/10.

12.4 Os documentos necessários à habilitação que não forem comprovados quando em consulta online no
SICAF ou ao sítio oficial da autoridade administrativa vinculada, deverão ser enviados imediatamente pela
Licitante  Vencedora,  por  meio  eletrônico,  no  prazo  máximo  de  02  (duas)  horas,  contados  a  partir  da
comunicação do Pregoeiro via “Chat” do sistema, e os originais deverão ser enviados em um prazo de até
72 (setenta e duas)  horas,  a contar  do envio da documentação via sistema eletrônico,  para o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Rio do Sul,  Abraham Lincoln, 210 -
Bairro Jardim América Rio do Sul/SC, CEP 89160-202, A/C do Pregoeiro, em envelope fechado e rubricado
no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CAMPUS RIO DO
SUL

A/C PREGOEIRO XXXXXXXXXXXXX
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 13/2017

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

12.5 Para fins de habilitação, a verificação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catari-
nense nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

12.6 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilita-
ção, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à com-
provação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.

12.7 O pregoeiro fará, durante a fase de habilitação, a verificação por meio de consulta online:

127.1 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Em-
presas Inidôneas e Suspensas (CEIS) (www.transparencia.gov.br);

12.7.2 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Con-
denações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça
(www.cnj.jus.br  /improbidade_adm/consultar_requerido.php  );

12.7.3 Da Composição societária da (s) empresa (s) a ser (em) contratada (s) a fim de se
certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

12.8 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da pro-
posta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

12.9 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

12.10 O (s) licitante (s) deverá (ão) apresentar a seguinte documentação complementar, relativamente

à prestação do serviço:
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12.10.1 Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado,

que comprovem que a empresa executou ou executa serviços de pintura.

12.10.2  Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,

pleo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em

prazo inferior. Os atestados deverão estar devidamente registrados na forma da Lei.

12.10.3 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e  Agronomia  -  CREA, da

empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

12.10.4  Atestado de vistoria (anexo V) assinado por servidor designado para esse fim 

10.10.3.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá re-

alizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor desig-

nado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 12:00 hs e das 13:15 as 17:00 hs.

10.10.3.2 A vistoria deverá ser realizada nas três Unidades do IFC – Rio do Sul, conforme
item 2.1 do termo de referência.

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

12.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante será de-
clarado vencedor.

12.11.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de peque-
no porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou posi-
tivas com efeito de certidão negativa. 

12.11.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser con-
cedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

12.11.3 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imedi-
atamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal
para a abertura da fase recursal.

12.11.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993 e art. 7º da Lei n° 10.520 de 17/07/2002 sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

12.12 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documen-
tos requeridos no presente Edital e seus anexos.

10.13 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

12.13.1 em original;
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12.13.2 por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devida-
mente qualificado ou por Cartório competente;

12.13.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.

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

13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa pode-
rá impugnar o ato convocatório deste certame, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de peti-
ção por escrito ao Pregoeiro.

13.1.1 Caso seja encaminhada petição por escrito ao Pregoeiro, deverá esta ser protocola-
da no endereço: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus
Rio do Sul, Estrada do Redentor, 5665,  Bairro Canta Galo, Cidade de Rio do Sul/SC, CEP:
89163356,  A/C Setor  de Compras e Licitações  -  Pregoeiro,  no horário de 08h00min  as
12h00min e 13h30min as 17h30min;

13.1.2 Caso opte o licitante pelo envio na forma eletrônica, deverá este encaminhar para o

endereço compras@ifc-riodosul.edu.br.

13.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e seus ane-
xos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

13.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

13.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 3 (três) dias úteis  anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,  exclusivamente por

meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: compras@ifc-riodosul.edu.br.

13.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos

autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                                              

14.1  Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá,  durante a sessão pública, de  forma imediata e
motivada, em campo próprio do sistema eletrônico manifestar sua intenção de recorrer.

14.1.1 O pregoeiro assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o licitante ma-
nifeste motivadamente sua intenção de recorrer.

14.2 À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3
(três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, in-
timadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2.1 Caso o licitante declarado vencedor do certame seja microempresa ou empresa de
pequeno porte, e este tenha apresentado restrições na comprovação da regularidade fiscal,
o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis
(prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme
prescrito no § 1º, do art. 4º, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015.
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14.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará de-
cadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada ven-
cedora.

14.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

14.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adju-
dicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

14.7  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, Estrada do Redentor, 5665,  Bairro Can-
ta Galo, Cidade de Rio do Sul/SC, CEP: 89163356, no horário de 08h00min as 12h00min e 13h30min as
17h30min.

14.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respectivos prazos
legais vencidos.

14.9  O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco)  dias  úteis  para apreciar  o recurso,  reconsiderando a sua
decisão ou nesse mesmo período encaminhá-lo ao  Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, devidamente informado para apreciação e decisão no mesmo
prazo.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO                                                                       

15.1 O Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso. 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser  realizada  depois  da  adjudicação  do  objeto  ao  proponente  vencedor  pelo  Pregoeiro  ou
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

16. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o(s) adjudicatário(s) para, no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas.

16.1.1 Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o ór-

gão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração

poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de

3 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.1.2 Os prazos acima previstos poderão ser prorrogados uma única vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convo-
cado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

16.2 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser convo-
cado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verifica-
da a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata.
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16.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os

itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns),

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

16.4 O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
17.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

18.1 A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à
disciplina do Decreto n° 7.892, de 2013, conforme previsto na Minuta de Ata anexa a este Edital.

19. DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES)

19.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão convocará o licitante vencedor para no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis efetuar a assinatura do termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente: nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da
Lei nº 8.666, de 1993, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nes-
te Edital.

19.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justifica-
da da Adjudicatária e aceita pela Administração.

19.3 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência.
 
19.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizará consulta
“on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.

19.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

20. DO PREÇO 

20.1 O  objeto  do  presente  Edital  será  fornecido  pelo  preço  ofertado  na  proposta  da(s)  licitante(s)
vencedora(s), que será fixo, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas no art. 17 e
seus parágrafos do Decreto 7.892/2013.

21. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

21.1  É vedado efetuar  acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993, conforme o § 1º do art. 12 do Decreto
7.892/2013.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e na Mi-
nuta da Ata de Registro de Preços.

23. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

23.1 Os prazos e as condições da prestação do serviço estão previstos no Termo de Referência.
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24. DO PAGAMENTO 

24.1 O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do “atesto” da Nota Fis-
cal/Fatura apresentada pela Contratada.      

24.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei
nº 8.666, de 1993.

24.1.2  O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

24.1.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante protocolo
de ICMS nº 85 de 09 de Julho de 2010.

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

24.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do ca-
dastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autentica-
do e juntado ao processo de pagamento.

24.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

24.3.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Com-
plementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contri-
buições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apre-
sentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tribu-
tário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-cor-
rente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legis-
lação vigente.

24.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

24.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contrata-
da, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

24.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de algu-
ma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)  I = (6/100) I = 0,0001644
   365                   365
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25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
                                                                                 
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666 de 1993, Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº
3.555 de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 2005 a Licitante/Adjudicatária que não assinar/retirar o contrato
e/ou  a  nota  de  empenho,  quando  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  proposta,  apresentar
documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no certame, não mantiver a sua proposta
dentro de prazo de validade, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa
e/ou ensejar o retardamento da execução do certame.

25.1.1 Considera-se comportamento inidôneo,  entre  outros,  a  declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

25.2 A Licitante/Adjudicatária  que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente  e no caso
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da
obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, ficará sujeita às seguintes sanções:

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

25.2.2 Multa:

25.2.2.1 Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o limite de 30 (trinta)
dias, observadas as disposições do art. 412 do Código Civil.

25.2.2.2  Compensatória de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  nota  de
empenho  ou  instrumento  equivalente,  no  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  da
obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem 25.2.2.1;

25.2.3  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  ou  contratação  com  o  Instituto  Federal  de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense,  por  prazo  não  superior  a  2  (dois)  anos.  (Parecer
08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 49, de 25/04/2014).

25.2.4  Impedimento  de  participar  em licitação  ou  contratação  com  a  Administração  Pública  Federal  e
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos (Parecer 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU
c/c Orientação Normativa 49, de 25/04/2014). 

25.2.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a
Administração pelos prejuízos causados.

25.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.4  A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo  que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de
1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.

25.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração observado o princípio
da proporcionalidade.
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25.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos
ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

25.7 Caso a Contratante determine a multa deverá esta ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal  de Educação,  Ciência e
Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul.

25.8  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                    

26.1 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.

26.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, des-
de que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta du-
rante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do ór-
gão promotor do certame bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

26.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de dili-
gência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

26.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Instituto Fede-
ral Catarinense ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar seu julgamento e
decisão.

26.6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pelos custos de elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

26.7 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

26.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimen-
to, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria,  exceto quando for explicitamente disposto em
contrário.

26.9 A Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do
Sul poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalida-
de de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

26.10 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.11 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações bem como equipamentos ou cone-
xões com o provedor do sistema eletrônico às licitantes interessadas em participar deste Pregão.
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26.12 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Instituto Federal de Educação, Ciência
e  Tecnologia  Catarinense  –  Campus  Rio  do  Sul  ou  ainda  nos  sítios:  www.comprasnet.gov.br e

http://www.ifc-riodosul.edu.br
 

24.12.1 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acom-
panhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem, das eventuais republi-
cações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quais-
quer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos
de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública.

26.13 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n°
8.666, de 1993.

26.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

26.15 Compõem este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo I -  Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços
Anexo III – Minuta de Contrato
Anexo IV – Especificações Complementares
Anexo V - Modelo de Atestado de Vistoria
Anexo VI – Ata de Registro de Preços

27. DO FORO                                                                                                                                      

27.1  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Rio do Sul/SC,
Subseção Judiciária de Rio do Sul, Seção Judiciária de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro

Rio do Sul (SC), 11 de agosto de 2017.

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral

                                       



ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 13/2017

PROCESSO Nº 23353.001238/2017-12

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Os Prédios públicos do Câmpus Rio do Sul apresentam um adiantado estado de degradação, tanto na pintura como em alguns rebocos
externos.   Buscamos  sempre  mantê-los  conservados  com  nossa  própria  equipe  de  terceirizados  porém,  devido  ao  contingenciamento
orçamentário  e  a  Portaria  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  (MPDG)  que  determinou  limites  na  contratação  de
terceirizados,  extinguimos aproximadamente 30 funcionários terceirizados, entres esses, vários ligados à manutenção predial

2. OBJETO

PLANILHA PARA A PROPOSTA COMERCIAL E PREÇOS DE REFERÊNCIA 

  BDI=  24,76%  

Item Discriminação Unidade  Qtd. 

 Material
unit. s/BDI

(R$) 

 Material s/
BDI 

 Mão de Obra
unit. s/BDI

(R$) 

 Mão de
Obra

s/BDI 

 Total
s/DBI (R$) 

 Preço
Máximo
Unitário

 Preço Máximo
Total c/ BDI  

Referência

 Base 
 Iden�fica-

dor 

 SERVIÇOS PRELIMINARES         
                   6.612,3

5 
  

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
m²

               5
,00 

            253,28          1.266,40               108,55 
                
542,75 

            1.80
9,15 

 
451,42 

             2.257,1000 Sinapi  74209/001 

2 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO TOR-
RE m/mês

            50,
00 

               18,88               944,00                     8,09
                
404,50 

            1.34
8,50 

 
33,65 

             1.682,3900 Sinapi 95135

3 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TAPUME DE CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- 
APROVEITAMENTO 2 X

m²

            40,
00 

               31,12          1.244,80                  13,34
                
533,60 

            1.77
8,40 

 
55,47 

             2.218,7300 Sinapi  74220/1 

4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE PI-
SOS COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA-
DA, (REUTILIZÁVEL NO MÍNIMO 10 VEZES) m²

         100,
00 

                  2,55               255,00                     1,09
                
109,00 

                3
64,00 

 
4,54 

                 454,130
0 

Própria
 comp.01 IFC
- RIO DO SUL

 TRATAMENTO DE TRINCA EM PAREDES DE ALVENARIA         
                10.467,3

7 
  

5 ABERTURA DAS TRINCAS EM "V"

m

         150,
00 

                  1,54               231,00                     3,59
                
538,50 

                7
69,50 

 
6,40 

                 960,030
0 

Própria
 comp. 03

IFC - RIO DO
SUL 

6 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARA-
DOR DE PAREDE, BASE ÁGUA,(PARA RECUPERAÇÃO m

         150,
00 

                  1,04               156,00                     0,44
 

66,00 
                2

22,00 
 

1,85 
                 276,970

0 
Própria

 comp. 04
IFC - RIO DO



DAS TRINCAS) SUL 

7 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASTIQUE À BASE 
DE ELASTÔMEROS, REF. SELATRINCA DA SUVINIL   OU 
SIMILAR, NAS TRINCAS m

         150,
00 

                  9,45          1.417,50                     4,05
                
607,50 

            2.02
5,00 

 
16,84 

             2.526,3900 Própria  comp. 05 

8 PINTURA ELÁSTICA À BASE DE ELASTÔMEROS, REF. 
DENVERLASTIC, WALLFLEX OU SIMILAR, MÍNIMO DE 4 
DEMÃOS CRUZADAS LARGURA 15CM, ESTRUTURADA 
COM TELA DE POLIESTER, NAS TRINCAS

m

         150,
00 

               18,54          2.781,00                     7,95
            1.1

92,50 
            3.97

3,50 
 

33,05 
             4.957,3400 Própria

 comp. 06
IFC - RIO DO

SUL 

9 PINTURA ELÁSTICA À BASE DE ELASTÔMEROS, REF. 
WALLFLEX OU SIMILAR, 1 DEMÃOS  LARGURA 10CM,  
PARA VEDAÇÃO DE MICROFISSURAS, EM FACHADAS m

         800,
00 

                  0,64               512,00                     0,27
                
216,00 

                7
28,00 

 
1,14 

                 908,250
0 

Própria
 comp. 07

IFC - RIO DO
SUL 

10 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA , 
REF. SUVINIL OU SIMILAR, 2 DEMÃOS LARGURA DE 
15CM PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA INCLUINDO 
LIXAMENTO (PARA RECUPERAÇÃO DAS TRINCAS)

m

         300,
00 

                  1,57               471,00                     0,67
                
201,00 

                6
72,00 

 
2,79 

                 838,390
0 

Própria
 comp. 08

IFC - RIO DO
SUL 

 ALVENARIA E REBOCO         
                11.808,5

3 
  

11 REMOÇÃO DO REBOCO 

m²

         300,
00 

                  2,18               654,00                     5,08
            1.5

24,00 
            2.17

8,00 
 

9,06 
             2.717,2700 Própria

 comp. 09
IFC - RIO DO

SUL 

12 LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO 
PARA PINTURA m²

         300,
00 

                  2,21               663,00                     5,15
            1.5

45,00 
            2.20

8,00 
 

9,18 
             2.754,7000 Sinapi  73948/2 

13 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE REBOCO MASSA ÚNI-
CA, TRAÇO 1:2:5 m²

         300,
00 

               11,85          3.555,00                     5,08
            1.5

24,00 
            5.07

9,00 
 

21,12 
             6.336,5600 Sinapi 87548

 PINTURA            

 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE         
                28.540,1

0 
  

14 LAVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS COM LAVAJATO 
DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL (MÍNIMO 1600 LI-
BRAS - 110 BAR), m²

     1.000,
00 

                  0,43               430,00                     1,00
            1.0

00,00 
            1.43

0,00 
 

1,78 
             1.784,0700 Sinapi  73806/1 

15 LAVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS COM HIPOCLO-
RITO DE SÓDIO 

m²

     1.000,
00 

                  3,96          3.960,00                     1,70
            1.7

00,00 
            5.66

0,00 
 

7,06 
             7.061,4200 Sinapi

 comp. 10
IFC - RIO DO

SUL 

16 REMOÇÃO DE PINTURA COM RASPAGEM, EM PAREDES
INTERNAS OU EXTERNAS m²

     1.000,
00 

                  2,13          2.130,00                     4,96
            4.9

60,00 
            7.09

0,00 
 

8,85 
             8.845,4800 Sinapi 72125

17 REMOÇÃO DE PINTURA COM JATO DE AREIA EM SU-
PERFÍCIES METÁLICAS m²

         200,
00 

                  8,36          1.672,00                  19,50
            3.9

00,00 
            5.57

2,00 
 

34,76 
             6.951,6300 Sinapi 73874/1

18 REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA (ÓLEO OU ESMALTE 
SINTÉTICO OU VERNIZ) m²

         200,
00 

                  1,32               264,00                     3,07
                
614,00 

                8
78,00 

 
5,48 

             1.095,3900 Sinapi 84658

19 REMOÇÃO DE PINTURA (ÓLEO OU ESMALTE SINTÉTI-
CO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA COM A UTILIZAÇÃO 
DE REMOVEDOR m²

         200,
00 

                  3,37               674,00                     7,86
            1.5

72,00 
            2.24

6,00 
 

14,01 
             2.802,1100 Sinapi  79516/1 

 PINTURA EXTERNA E INTERNA                      418.136,88   



20 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARA-
DOR PARA PAREDES, BASE ÁGUA.

m²

     1.500,
00 

                  1,87          2.805,00                     0,80
            1.2

00,00 
            4.00

5,00 
 

3,33 
             4.996,6400 Própria

 comp. 14
IFC - RIO DO

SUL 

21 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA PVA, REF. SU-
VINIL OU SIMILAR, 2 DEMÃOS PARA PINTURA INTER-
NA, INCLUINDO LIXAMENTO.

m²

     1.000,
00 

                  7,62          7.620,00                     3,26
            3.2

60,00 
         10.88

0,00 
 

13,57 
          13.573,8900 Própria

 comp. 15
IFC - RIO DO

SUL 

22 FORNECIMENTO E  APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA, 
REF. SUVINIL OU SIMILAR, 2 DEMÃOS PARA PINTURA 
INTERNA INCLUINDO LIXAMENTO m²

         700,
00 

               10,29          7.203,00                     4,41
            3.0

87,00 
         10.29

0,00 
 

18,34 
          12.837,8000 Própria

 comp. 18
IFC - RIO DO

SUL 

23 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 
REF.SUVINIL OU SIMILAR, 1 DEMÃO. m²

         700,
00 

                  1,23               861,00                     0,53
                
371,00 

            1.23
2,00 

 
2,20 

             1.537,0400 Sinapi 88485

24 FORNECIMENTO E  APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA 
FOSCA, CORES DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO, REF. 
SUVINIL OU SIMILAR, LINHA PREMIUM, CONFORME 
PBQP-H, 3 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO.

m²

  10.000,0
0 

               10,65    106.500,00                     4,56
         45.6

00,00 
      152.10

0,00 
 

18,98 
       189.759,9600 Própria

 comp. 16
IFC - RIO DO

SUL 

25 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA SEMI-BRILHO, 
CORES DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO , REF. SUVINIL 
OU SIMILAR, LINHA PREMIUM, CONFORME PBQP-H, 3 
DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO

m²

     5.000,
00 

               11,01       55.050,00                     4,72
         23.6

00,00 
         78.65

0,00 
 

19,62 
          98.123,7400 Própria

 comp. 17
IFC - RIO DO

SUL 

26 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA EMBORRA-
CHADA, CORES DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO , REF. 
ANJO OU SIMILAR, LINHA PREMIUM, CONFORME 
PBQP-H, 3 DEMÃOS. m²

         500,
00 

               12,35          6.175,00                     5,29
            2.6

45,00 
            8.82

0,00 
 

22,01 
          11.003,8300 Própria

 comp. 12
IFC - RIO DO

SUL 

27 APLICAÇÃO DE VERNIZ INCOLOR A  BASE DE RESINA 
ACRÍLICA , ALTO BRILHO PARA CONCRETO E  TIJOLOS 
APARENTES, REF. SUVINIL OU SIMILAR, 3 DEMÃOS

m²

         300,
00 

               11,48          3.444,00                     4,92
            1.4

76,00 
            4.92

0,00 
 

20,46 
             6.138,1900 Sinapi 84678

28 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 
EPÓXI 1 DEMÃO REF. SUVINIL OU SIMILAR, CONFORME
PBQP-H,  INCLUINDO CATALIZADOR E DILUENTE m²

         300,
00 

                  6,76          2.028,00                     2,90
                
870,00 

            2.89
8,00 

 
12,05 

             3.615,5400 Própria
 comp. 19

IFC - RIO DO
SUL 

29 PINTURA COM TINTA EPOXI, BICOMPONENTE, ALTO 
BRILHO 2 DEMÃOS, REF. SUVINIL OU SIMILAR, LINHA 
PREMIUM, CONFORME PBQP-H, m²

         300,
00 

               25,75          7.725,00                  11,04
            3.3

12,00 
         11.03

7,00 
 

45,90 
          13.769,7600 Sinapi 79460

30 CAIACAO INTERNA  OU EXTERNA SOBRE REVESTIMEN-
TO LISO COM ADIÇÃO DE FIXADOR E ÓLEO DE LINHA-
ÇA, COM DUAS DEMÃOS, INCLUINDO LIMPEZA LEVE LI-
XAMENTO COM LIXA FINA

m²

         500,
00 

                  5,21          2.605,00                     2,23
            1.1

15,00 
            3.72

0,00 
 

9,28 
             4.641,0700 Sinapi  73445 

31 PINTURA COM STAIN IMPREGNANTE PARA MADEIRA 
REF. OSMOCOLOR STAINNATURAL OU SIMILAR, TRÊS 
DEMÃOS, INCLUINDO LIMPEZA LEVE E LIXAMENTO

m²

         100,
00 

               16,98          1.698,00                     7,28
                
728,00 

            2.42
6,00 

 
30,27 

             3.026,6800 Própria
 comp. 13

IFC - RIO DO
SUL 

32 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO 
INCOLOR ALTO BRILHO PARA MADEIRA, REF.SUVINIL 
OU SIMILAR, 3 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO.

m²

         100,
00 

               10,12          1.012,00                     4,34
                
434,00 

            1.44
6,00 

 
18,04 

             1.804,0300 Sinapi 6082

33 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE m²          300,                   9,00          2.700,00                     3,86             1.1             3.85               4.813,2400 Própria  comp. 20



FERRUGEM 1 DEMÃO
00 58,00 8,00 16,04 

IFC - RIO DO
SUL 

34 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTI-COR-
ROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) PARA 
SUPERFÍCIES METÁLICAS GALVANIZADAS 1 DEMÃO m²

         300,
00 

                  7,54          2.262,00                     3,23
                
969,00 

            3.23
1,00 

 
13,44 

             4.031,0000 Sinapi 74064/002

35 PINTURA COM TINTA ÓLEO 2 DEMÃO INCLUINDO LIXA-
MENTO, REF. SUVINIL OU SIMILAR,  CONFORME PBQP-
H, m²

         300,
00 

               11,34          3.402,00                     4,86
            1.4

58,00 
            4.86

0,00 
 

20,21 
             6.063,3400 Sinapi 79464

36 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, REF. SUVINIL OU 
SIMILAR, LINHA PREMIUM,CONFORME PBQP-H, 2 DE-
MÃOS INCLUINDO LIXAMENTO E  1 DEMÃO DE FUNDO
PREPARADOR m²

         500,
00 

               14,41          7.205,00                     6,18
            3.0

90,00 
         10.29

5,00 
 

25,69 
          12.844,0400 Sinapi 74065/002

37 RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA
m²

            50,
00 

               11,16               558,00                     4,78
                
239,00 

                7
97,00 

 
19,89 

                 994,340
0 

Sinapi 84117

38 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA FOS-
CA  PARA PISO CIMENTADO, CORES DEFINIDAS PELA 
FISCALIZAÇÃO  REF. SUVINIL OU SIMILAR, LINHA PRE-
MIUM, CONFORME PBQP-H, 3 DEMÃOS, 

m²

         200,
00 

               11,47          2.294,00                     4,91
                
982,00 

            3.27
6,00 

 
20,44 

             4.087,1400 Sinapi  79500/002 

39 FORNECIMENTO E  PINTURA DAS DEMARCAÇÕES ES-
PORTIVAS COM TINTA REF. PAUCOBRIL DEMARCAÇÃO 
OU SIMILAR m

         500,
00 

                  6,46          3.230,00                     2,77
            1.3

85,00 
            4.61

5,00 
 

11,52 
             5.757,6700 Sinapi 41595

40 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXAS 
DE DEMARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM LARGU-
RA DE 10CM, COM TINTA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA 
COM APLICAÇÃO À FRIO, À BASE DE SOLVENTE, REF. 
PAUCOBRIL DEMARCAÇÃO OU SIMILAR

m

         150,
00 

                  5,14               771,00                     2,20
                
330,00 

            1.10
1,00 

 
9,16 

             1.373,6100 Própria
 comp. 21

IFC - RIO DO
SUL 

41 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALI-
ZAÇÃO DAS VAGAS PNE, IDOSO E FAIXA DE PEDESTRES 
(INCLUINDO DESENHO CONFOMENBR ) COM TINTA 
ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA COM APLICAÇÃO À FRIO, À 
BASE DE SOLVENTE, REF. PAUCOBRIL DEMARCAÇÃO 
OU SIMILAR m²

            50,
00 

               11,98               599,00                     5,14
                
257,00 

                8
56,00 

 
21,36 

             1.067,9500 Sinapi 84665

42 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PINTURA DE MEIO 
FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA 1 DEMÃO

m

     3.000,
00 

                  2,30          6.900,00                     0,98
            2.9

40,00 
            9.84

0,00 
 

4,09 
          12.276,3800 Própria

 comp. 22
IFC - RIO DO

SUL 

 LIMPEZA FINAL DA OBRA                   13.037,4200   

43 LIMPEZA FINAL NO LOCAL DOS SERVIÇOS
m²

     5.000,
00 

                  0,63          3.150,00                     1,46
            7.3

00,00 
         10.45

0,00 
 

2,61 
          13.037,4200 Sinapi 9537

          Total              488.602,65   

2.1 O local de prestação dos serviços será nos seguintes endereços: 



Instituto Federal Catarinense – Sede. Estrada do Redentor, 5665. Bairro Canta Galo. 89163-356 – Rio do Sul-SC

Instituto Federal Catarinense – Unidade Urbana. Rua Abraham Lincoln, 210, Bairro Jardim América. 89160-202 - Rio do Sul – SC

Instituto Federal Catarinense – Unidade Tecnológica. Rua Mafalda Lindner Porto, 93. Bairro Progresso. 89163-644 - Rio do Sul –
SC 



3. VALOR DE REFERÊNCIA

3.1 Os valores unitários de referência foram obtidos através de média aritmética simples dos valores das
pesquisas de mercado, estando compatíveis com os praticados no mercado e no âmbito da administração
pública, conforme comprovado através da Planilha de Custos constante no processo.

4. DAS AMOSTRAS

4.1 Não será solicitado amostras.

5. CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO COMUM

5.1 Os itens que integram o objeto da presente licitação enquadram-se na classificação de serviço comum,
nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

6. DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

6.1 A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ DE FORMA PARCELADA, de acordo
com a necessidade do órgão, e será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da
Lei nº 8.666, de 1993;

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
7.1 O recebimento do objeto deverá ser efetuado pela Coordenação Geral de Infra estrutura  do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, e deverão ser recebidos da se-
guinte forma:

7.1.1 Provisoriamente,  pela Coordenação Geral de Infra Estrutura, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados da entrega da nota fiscal, para posterior verificação da conformidade do
material com as especificações exigidas.

7.1.2 Definitivamente,  pelo Departamento de  Administração, no prazo máximo de 10 (dez)  dias
úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade qualitativa e
quantitativa dos materiais.

7.2 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Termo de Referência,
o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as
razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do objeto em questão no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, sendo que todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, segu-
ros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na le-
gislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa adjudicatária.

7.2.1 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado,
o setor de almoxarifado do solicitante dará ciência à Diretoria de Administração e Planeja-
mento da CONTRATANTE, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à
abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas
na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas no Edital.

7.3 Serão recusados os materiais/bens imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações
e/ou que não estejam adequados para uso;



7.4 Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante as
operações de transporte e descarga no local de entrega.

7.5 A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada.

7.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos preju-

ízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
8.1 A Contratada obriga-se a:

8.1.1 Cumprir fielmente, além da Lei nº 8.666/93, o estipulado no Edital, no termo de refe-
rência e seus Anexos, na sua proposta e em especial:

8.1.1.1 Efetuar a confecção e a entrega do objeto na qualidade e quantidade espe-
cificadas neste Termo de Referência e de sua proposta, acompanhado da respecti-
va nota fiscal, na qual constarão indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia e/ou validade.

8.1.1.2 Cumprir fielmente esta norma, de forma que os serviços relacionados sejam
executados com esmero e perfeição.

8.1.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, pre-
videnciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na exe-
cução do contrato.

8.1.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, pre-
postos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante.

8.1.1.5 Providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a correção de falhas
ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, pres-
tando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE.

8.1.1.6 Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.1.7 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas
atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais transgres-
sões.

8.1.1.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe in-
tegralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela CON-
TRATANTE.

8.1.1.9 Cumprir e fazer cumprir seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos
e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades compe-
tentes, pertinentes à matéria objeto deste termo de referência, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenentes.

8.1.1.10 Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, quan-
to para a execução dos serviços em si.

8.1.1.11 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da es-
pécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em co-
nexão com eles, ainda que verificados em dependência da CONTRATANTE.



8.1.1.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das ativida-
des objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

8.1.1.13 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigações assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa
anuência  da CONTRATANTE,  nem subcontratar  qualquer  das  prestações a  que
está obrigada.

8.1.1.14 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990).

8.1.1.15 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

8.2 A Contratante obriga-se a:

8.2.1 Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, pra-
zos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

8.2.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente de-
signada, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quan-
titativo e qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comuni-
cando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas correti-
vas por parte da mesma.

8.2.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulari-
dades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corri-
gido.

8.2.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

8.2.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desem-
penhar seus serviços dentro das normas do contrato.

8.2.6 Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os
prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação.

8.3 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifes-
tação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão, no exercício de 2073, à conta
do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 108785, fonte: 0112000000, Elemento de Despesa:
3.3.90.30-39

11. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



11.1 O Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, no
uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, Lei n°
10.520/02, de 17/07/02, Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005 aprova o presente termo de referência de pro-
cedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. 

Rio do Sul (SC), 11 de agosto de 2017.

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

[EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

Razão Social:______________________________________________________________________
CNPJ______________________________________________________________________________
Endereço_________________________________________________________________________
Fone/Fax______________________e-mail ______________________________________________
Banco, a Agência e número da Conta Corrente:___________________________________________

Item Discriminação
Unida-

de
 Qtd. 

 Preço
Unit 

 Preço
Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da entrega definitiva da
proposta, nos termos do edital.

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos
ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, dentre outros,
nos termos do edital.

_______________________________________
DATA: _____  /____ /2017.                                               ASSINATURA/ CARIMBO EMPRESA



ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO XX/201X

PROCESSO Nº 23353.001238/2017-12

CONTRATO Nº XXXXX/201X QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE
EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  CATARINENSE  –
CÂMPUS  XXXXXXXXX  E  A  EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  PARA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  NOS  TERMOS  DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXXX/201X E SEUS ANEXOS.

A UNIÃO,  por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –
Câmpus xxxxxxxxxxx, ente autárquico, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxx, Bairro xxxxx, em xxxxxxxxx/SC,
CEP  xxxxxxxxx  Fone:  (xx)  xxxx-xxxx,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº.  10.635.424/xxxx-xx,  doravante
denominada  CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu xxxxxxx,  Senhor xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx,
xxxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  n°xxx, Bairro xxxxxxxx, xxxxxxxx/SC, CEP
xx.xxx-xxx,  inscrito  no  CPF  sob  nº  xxx.xxx.xxx-xx,  RG  nº  xxxxxxxxx e  a  Empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  CNPJ/MF  nº  xxxxxxxxxxxxxxxx,  estabelecida  na  Rua
xxxxxxxxxxxx,  Bairro xxxxxxxxxxxxxx,  cidade de xxxxxxxxxxxxxx,  CEP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fone/fax:
(xx)xxxxxxxx,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxxx,
cidade  de  xxxxxxxxxxxxxx,  CEP  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Fone/fax:  (xx)xxxxxxxx,  celebram  o  presente
CONTRATO,  na presença das testemunhas abaixo firmadas.  As  partes  contratantes,  de mútuo acordo,
aceitam as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O contrato  tem como objeto  os  Serviços  de  pintura  e  recuperação  de  paredes  e  pisos, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão
nº 013/2017, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO DO OBJETO 

2.1 O preço do item declarado vencedor, conforme descrito no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico –nº
13/2017, com base na proposta em que foi declarado vencedor, será o seguinte:

Item Quant Unid Descrição Marca e
Modelo

Valor Unit Valor Total

XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX

2.2 O valor estipulado será fixo e irreajustável, nos termos da Legislação em vigor.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE



3.1 A Contratada obriga-se a:

3.1.1 Realizar o fornecimento dos bens, no prazo e condições definidos no Edital e
Termo  de Referência  (Anexo  I),  além  das  obrigações  assumidas  na  proposta
firmada  pela  contratada  e  dirigida  a  Contratante,  que,  independentemente  de
transcrição,  faz  parte integrante  e  complementar  deste Contrato,  no  que não o
contrarie;

3.1.2 Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de
quaisquer natureza incidentes direta e indiretamente sobre os serviços, deduzidos
eventuais descontos;

3.1.3  Informar o nome do responsável para representá-la perante a Contratante.
Qualquer alteração do responsável  pelo fornecimento dos produtos do presente
objeto  deverá  ser  comunicada  por  escrito  e  autorizada  previamente  pelo
responsável pela fiscalização;

3.1.4  Fornecer  os  produtos  referentes  ao  objeto  desta  licitação  dentro  dos
parâmetros e rotinas estabelecidos com observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislações;

3.1.5  Aceitar  a  fiscalização  e  o  acompanhamento  do  fornecimento  pela
Contratante,  devendo  comunicar  imediatamente,  por  intermédio  do  gestor  do
contrato, toda e qualquer irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite a
execução do contrato;

3.1.6  Realizar  o  fornecimento  do  presente  objeto  de  forma  meticulosa,  sem
interrupções, garantindo o perfeito desempenho deste;

3.1.7  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

3.1.8 Responder,  em  relação  aos  seus  empregados,  por  todas  as  despesas
decorrentes do fornecimento do objeto licitado, tais como: a) salários; b) seguros
de acidentes; c) taxas, impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição;
f)  vales-transporte; e g)  outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo;

3.1.9 Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  do
CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  quando  da
entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

3.1.10 Responder,  ainda,  por  quaisquer  danos causados diretamente  ao  objeto
licitado e outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham
sido ocasionados por empregados credenciados para a entrega do objeto;

3.1.11  Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  sociais,  fiscais  e  comerciais
resultantes da adjudicação;

3.1.12  Assumir,  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e
obrigações  estabelecidas  na  legislação  específica  de  acidentes  do  trabalho,
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do



fornecimento  do  objeto,  ainda  que  acontecido  nas  dependências  do
CONTRATANTE;

3.1.13  Não  subcontratar  ou  transferir  a  terceiros,  nem  mesmo parcialmente,  a
execução  do  presente  objeto,  sem  prévio  consentimento  por  escrito  da
Contratante, sob pena de incorrer nas penalidades nele previstas;

3.1.14 Assumir todos os gastos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente,
da execução do presente objeto;

3.1.15 Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante
ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados;

3.1.16 Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento
por força da contratação;

3.1.17 Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo
estipulado  no  pedido,  documentação  referente  às  condições  exigidas  no
instrumento contratual;

3.1.18 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990);

3.1.19 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

3.1.20 Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

3.2 A Contratante obriga-se a:

3.2.1  Receber  provisória  e  definitivamente  o  objeto,  conforme
especificações, prazos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

3.2.2  Acompanhar  e  fiscalizar,  através  de  servidor  ou  comissão
especialmente designada, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob
os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

3.2.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades  verificadas  no  objeto  fornecido,  para  que  seja
substituído, reparado ou corrigido;

3.2.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente;

3.2.5  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  CONTRATADA  possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato;

3.2.6  Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o
preço, os prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação;

3.2.7 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus  empregados,  prepostos  ou
subordinados.



4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento definitivo  dos
materiais   pelo  fiscal de contratos através do “atesto”  da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

4.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei
nº 8.666, de 1993.

4.1.2 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apre-
sentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

4.1.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante protocolo de
ICMS nº 85 de 09 de Julho de 2010.

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

4.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadas-
tramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

4.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

4.3.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribui-
ções abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à apre-
sentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tribu-
tário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

4.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-cor-
rente, da seguinte forma:

4.4.1  O valor  do contrato será depositado na conta-corrente,  agência e estabelecimento
bancário indicados pela Contratada.

4.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

4.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.

4.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de algu-
ma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago



I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
365      365

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA 

5.1 A entrega total do objeto deverá ocorrer conforme prazo e forma de entrega estabelecidos no termo de
referência;

5.2 O recebimento do objeto se efetivará em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93 e pos-
teriores alterações, mediante recibo, nos seguintes termos: 

PROVISORIAMENTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da efetiva entrega junto
ao Departamento de Administração do Instituto Federal Catarinense, para efeito de posterior verifi-
cação da conformidade dos mesmos com as especificações; e

DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações
do objeto e consequente aceitação do responsável do setor competente, no prazo máximo de 05
(cinco) dias corridos, contados da comunicação pelo Órgão.

5.3 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, o órgão res-
ponsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da
recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do objeto em questão no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis, sendo que todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais
custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação traba-
lhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, correrão por conta da empresa vencedora dos produtos;

5.4 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recusado, o órgão
solicitante dará ciência à Diretoria Administrativa e Financeira da CONTRATANTE, através de Comunicação
Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as
normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das sanções previstas neste Edital;

5.5 Será recusado o objeto que não atender às especificações do edital ou que não estiver adequado para
uso;

5.6 O Setor de Patrimônio do Instituto Federal Catarinense oferece as condições necessárias de guarda e
armazenamento do objeto, que não permitam a deterioração do equipamento;

5.7 Relativamente ao disposto nos presentes itens e respectivos subitens, aplicam-se subsidiariamente, as
disposições da Lei no. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

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

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

6.1 O período de vigência do Contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

6.2 Não haverá prorrogação contratual.



7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO

7.1 A Contratante pagará à Contratada, nos termos da adjudicação e homologação do resultado pela
Diretora Geral deste Instituto, o valor total de R$ (XXXXXX), relativo ao valor total do(s)
item(ns) mencionado(s)  na cláusula  segunda  e  conforme  fixado  na  proposta  da vencedora,  já
incluídas  as  taxas,  títulos  incidentes  e  deduzido  o  desconto,  se  houver,  concedido  pela
CONTRATADA.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade
do fornecimento dos bens de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº
8.666, de 1993.

8.2 A garantia dos serviços/itens será de 01 (ano), a qual inicia com a data de recebimento do objeto pela
CONTRATANTE declarado na nota fiscal que o objeto foi entregue conforme nota de empenho.

8.3 As despesas e custos de materiais e mão de obra que envolvem a substituição do bem, no período da
garantia, correram por conta da CONTRATADA.

8.4 Recebido  definitivamente  o  objeto,  se  a  qualquer  tempo  durante  sua  utilização  normal,  vier  a  se
constatar  incompatibilidade  dos  itens/equipamentos  entregues  com  as  especificações  que  foram
contratadas exigidas no termo de referência deste edital, proceder-se-á com a solicitação de substituição
dos itens/equipamentos, substituição que deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados
da notificação da irregularidade pelo Contratante, sendo que todas as despesas tais como: frete, instalação,
impostos, taxas, tributos, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente,
bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária,  fiscal  e civil  decorrente, correrão por
conta da empresa contratada.

8.5 Durante  a  vigência  deste  Contrato,  o  fornecimento  será  acompanhado  e  fiscalizado  por  servidor
designado para esse fim, representando o CONTRATANTE.

8.6 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento do
objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

8.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

8.6  A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Administração do  CONTRATANTE, durante o
período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário

9. CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

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

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

10. CLAÚSULA DÉCIMA -DAS SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 3.555 de 2000 e
do Decreto nº 5.450 de 2005 a  licitante/Adjudicatária que não assinar  o contrato,  quando convocada
dentro  do  prazo  de  validade  da  proposta,  apresentar  documentação  falsa,  deixar  de  entregar  os



documentos exigidos no certame, não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade, comportar-se
de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa e/ou ensejar o retardamento da execução do
certame.

10.2  A licitante/Adjudicatária  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  anteriormente  e  com
fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim
considerado  pela  Administração,  inexecução  parcial  ou  inexecução  total  da  obrigação,sem  prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

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

10.2.2 Multa.

10.2.2.1Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o limite de 30 (trinta)
dias, observadas as disposições do art. 412 do Código Civil.

10.2.2.2  Compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  da  nota  de
empenho  ou  instrumento  equivalente,  no  caso  de  inexecução  total  ou  parcial  da
obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem 10.2.2.1;

10.2.3  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  ou  contratação  com  o
Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense,  por  prazo  não
superior  a  2  (dois)  anos.  (Parecer  08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU  c/c
Orientação Normativa 49, de 25/04/2014).

10.2.4 Impedimento de participar em licitação ou contratação com a Administração
Pública  Federal  e  descredenciamento  no  SICAF  pelo  prazo  de  até  cinco  anos
(Parecer  08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU  c/c  Orientação  Normativa  49,  de
25/04/2014). 

10.2.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados.

10.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.4  A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo  administrativo  que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de
1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.

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

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

10.7 Caso a Contratante determine a multa deverá esta ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal  de Educação,  Ciência e
Tecnologia Catarinense – campus Rio do Sul.



10.8  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivadamente adotar
providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano
de difícil ou impossível reparação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

12.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 

12.2.1  Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

12.2.2  Amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que  haja  conveniência  para  a
Administração do CONTRATANTE.

12.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3  A rescisão  administrativa  ou  amigável  será  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  da
autoridade competente. 

12.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa;

12.4.1  Quando  a  rescisão  ocorrer  com  base  nos  incisos  XII  a  XVII  do  art.  78  da  Lei
8.666/93,  sem  que  haja  culpa  da  CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

12.4.1.1 pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

12.4.2 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará na  retenção dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE,
além das sanções previstas neste instrumento. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1  As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos  específicos
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação: Fonte: xxxxxxxxxxxx, Programa
de Trabalho:  xxxxxxxxx e Elemento de Despesa:  xxxxxxxxxxx. Nota de Empenho: xxxxxxxxxxxxx.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1  Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 5.450, de 2005,
no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº
3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem
como  nos  demais  regulamentos  e  normas  administrativas  federais,  que  fazem  parte  integrante  deste
Contrato, independentemente de suas transcrições.



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial,
até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela
data. 

15.2 Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção Judiciária de Rio

do  Sul/SC,  com renúncia  expressa  a  outros,  por  mais  privilegiados  que  forem,  para  dirimir  quaisquer

questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo lavrado em duas

vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Local /SC, xx de xxxxxx de 2017.

       ________________________________ ________________________________
CONTRATANTE CONTRATADA

_______________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA



ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES 

1. ASPECTOS GERAIS 

1.1. Observações Gerais 

O presente memorial  descritivo de procedimentos estabelece as  condições técnicas a serem
obedecidas na execução dos serviços acima citados fixando, portanto os parâmetros mínimos a serem
atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante do contrato de serviços. Todos os
serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os as prescrições contidas no
presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou
suas sucessoras e orientação da FISCALIZAÇÃO do CGIS. Quando não houver descrição do tipo de
serviço a ser executado ou material à ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO e padrão
existente. Todas as movimentações de móveis, equipamentos, etc. necessários à execução dos serviços
ficará  por  conta  da  CONTRATADA,  devendo  a  mesma retorná-los  aos  locais  de  origem quando
terminado o serviço daquele ambiente. As cores geralmente seguirão o padrão existente, mas outras
cores além das citadas nos capítulos a seguir poderão ser especificadas posteriormente, sempre sob
consulta  da  FISCALIZAÇÃO.  A obra  deverá  ser  considerada  modelo,  em  todos  seus  aspectos,
podendo  receber  alunos  e  visitantes  universitários,  acompanhados  de  responsáveis  e  com  ofícios
encaminhados à fiscalização. 

1.2. Objeto da Contratação

 O  objeto  é  a  contratação  por  Ata  de  Registro  de  Preços  de  empresa  especializada  para
execução de serviços de pintura e recuperação de paredes e pisos das diversas unidades do do IFC -
Rio do Sul. 

2. EXECUÇÃO E CONTROLE 

2.1. Responsabilidades

 Fica reservada ao IFC - Rio do Sul, neste ato, representada pelo CGIS, o direito e a autoridade,
para  resolver  todo  e  qualquer  caso  singular  e  porventura  omisso  neste  memorial,  e  nos  demais
documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o
próprio  contrato  ou  outros  elementos  fornecidos.  Na  existência  de  serviços  não  descritos,  a
CONTRATADA somente  poderá  executá-los  após  aprovação  da  FISCALIZAÇÃO.  A omissão  de
qualquer procedimento ou norma constante deste memorial ou em outros documentos contratuais, não
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os
serviços, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como
todas  as  normas  da  ABNT vigentes,  e  recomendações  dos  fabricantes.  Não  se  poderá  alegar,  em
hipótese  alguma,  como  justificativa  ou  defesa,  pela  CONTRATADA,  desconhecimento,
incompreensão,  dúvidas  ou  esquecimento  das  cláusulas  e  condições,  do  contrato,  do  edital  e  do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e
outras  normas  pertinentes.  A existência  e  a  atuação  da  FISCALIZAÇÃO  em  nada  diminuirá  a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas
implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais
leis  ou  regulamentos  vigentes,  no  Município,  Estado  e  na  União.  As  discrepâncias  deverão  ser



comunicadas com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações
necessárias.  OBS:  NO  CASO  DE  DISCREPÂNCIAS  OU  FALTA DE  ESPECIFICAÇÕES  DE
MARCAS  DE  MATERIAIS,  SERVIÇOS,  ACABAMENTOS,  ETC.,  DEVERÁ  SEMPRE  SER
OBSERVADO O PADRÃO EXISTENTE, E QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE
EXTRA, DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SER
APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO. 

As especificações  constantes  do  memorial  descritivos  destinam-se  a  execução  dos  serviços
completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, de primeira qualidade e
bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que
constar  de  um  dos  documentos  é  tão  obrigatório  como  se  constasse  em  todos  os  demais.  A
CONTRATADA aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser
complementados  em  todos  os  detalhes  ainda  que  cada  item  necessariamente  envolvido  não  seja
especificamente mencionado. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do inicio dos
serviços. 

2.2. Acompanhamento 

Os  serviços  serão  fiscalizados  por  pessoal  técnico  designado  pelo  IFC  -  Rio  do  Sul,  através  do
Coordenação  Geral  de  Infra  Estrutura  e  Serviços,  a  qual  será  doravante,  aqui  designada
FISCALIZAÇÃO.  Os  serviços  serão  conduzidos  por  pessoal  pertencente  à  CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
número  compatível  com o ritmo do  cronograma obra,  para  que o  cronograma físico  e  financeiro
proposto seja cumprido à risca. A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja
autorizado  pela  FISCALIZAÇÃO,  salvo  aqueles  que  se  caracterizem,  notadamente,  como  de
emergência e necessários ao andamento ou segurança dos serviços. 

2.3. Normas Técnicas Aplicáveis e Controle

 Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terão validade contratual para todos os
fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas,  com  os  materiais  e  serviços  objetos  da  contratação,  bem  como  as  recomendações
normativas dos respectivos fabricantes. No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com
todo material às suas expensas. 

2.4. Regras de Medição 

Todas  as  medições  dos  serviços  executados  deverão  seguir  as  regras  abaixo.  Os  serviços
deverão ser medidos conforme sua característica,  linear ou por área,  seguindo preferencialmente a
unidade descrita na planilha orçamentária. A pintura em parede que tiver vãos até 4,00m² (janelas,
portas,  etc.)  esta medida não será descontada da área 38 total, para vãos superiores será deduzido
apenas o que exceder 4,00m². As esquadrias de madeira que tiverem batentes, dever-se-á multiplicar a
área do vão-luz por 3. Onde não houver batente, multiplicar a área do vão-luz por 2. As venezianas e
persianas de enrolar dever-se-á multiplicar a área do vão-luz por 3. Os caixilhos com venezianas dever-
se-á multiplicar a área do vão-luz por 5. O Vitrô Basculante ou bandeira dever-se-á multiplicar a área
do vão-luz por 3. O Vitrô Não-Basculante ou bandeira dever-se-á multiplicar a área do vão-luz por 2.
As esquadrias de ferro dever-se-á medir a área do vão-luz. Os caixilhos de ferro e ferragens pesadas
dever-se-á multiplicar a área do vão-luz por 2. As portas e grades de enrolar dever-se-á multiplicar a
área do vão-luz por 2,5. As portas e janelas-guilhotina com batentes dever-se-á multiplicar a área do
vão-luz por 3. As portas e janelas-guilhotina sem batentes dever-se-á multiplicar a área do vão-luz por



2. As estruturas metálicas  e de madeira planas dever-se-á multiplicar a área de projeção no plano
horizontal por 2. 

As estruturas metálicas e de madeira em arco dever-se-á multiplicar a área de projeção no plano
horizontal por 2,5. As espaletas, faixas vigas e molduras isoladas, com largura até 40cm, serão medidas
por metro linear e cobradas em razão de 50% dos preços unitários por m². Os casos não mencionados
deverão seguir regras pré-existentes e de ampla utilização, preferencialmente já avalizadas por órgãos
federais. Em casos especiais, poderá ser definido pela FISCALIZAÇÃO critério que leve em conta a
dificuldade de execução e o consumo de insumos.

 3. MATERIAIS 

3.1. Observações Gerais 

Todos os  materiais  fornecidos  pela  CONTRATADA deverão  ser  de  Primeira Qualidade ou
Qualidade  Extra,  entendendo-se primeira  qualidade ou qualidade extra,  o  nível  de  qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e
das  demais  normas  citadas,  e  ainda,  serem  de  qualidade  e  marcas  especificadas  no  memorial,  e
devidamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Caso o material especificado no memorial, tenha saído
de linha, este deverá ser substituído pelo novo produto do mesmo fabricante, desde que comprovada
sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas no memorial. A aprovação será
feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material. O
material que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro
de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a IFC - Rio do
Sul. O mesmo procedimento será adotado no caso do material entregue não corresponder à amostra
previamente  apresentada.  Ambos  os  casos  serão  definidos  pela  FISCALIZAÇÃO.  Os  materiais
deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando
sua  guarda  sob  a  responsabilidade  da  CONTRATADA.  É  vedada  a  utilização  de  materiais  e  ou
ferramentas improvisadas, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.
Quando houver motivos ponderáveis para a  substituição de um material  especificado por outro,  a
CONTRATADA, em tempo hábil,  apresentará,  por  escrito,  por  intermédio da FISCALIZAÇÃO, a
proposta  de  substituição,  instruindo-a  com  as  razões  determinadas  do  pedido  de  orçamento
comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência. O estudo e
aprovação pela Universidade, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas 39 as
seguintes exigências: - Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes. - Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do
produto  proposto  ao  especificado,  compreendendo  como  peça  fundamental  o  laudo  do  exame
comparativo  dos  materiais,  efetuado  por  laboratório  tecnológico  idôneo,  a  critério  da
FISCALIZAÇÃO. - Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrão de qualidade requerida. - A substituição do material especificado, de acordo
com as normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos
previstos  no  contrato.  -  Outros  casos  não  previstos  serão  resolvidos  pela  FISCALIZAÇÃO,  após
satisfeitas  as  exigências  dos  motivos  ponderáveis  ou  aprovada  a  possibilidade  de  atendê-las.  A
FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso à todos os almoxarifados de materiais, para acompanhar os
trabalhos  e  conferir  marcas,  validades,  etc.  MATERIAL,  EQUIPAMENTO  OU  SERVIÇO
EQUIVALENTE  TECNICAMENTE  É  AQUELE  QUE  APRESENTA  AS  MESMAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OU SEJA, DE IGUAL VALOR, DESEMPENHAM
IDÊNTICA  FUNÇÃO  E  SE  PRESTA  ÀS  MESMAS  CONDIÇÕES  DO  MATERIAL,
EQUIPAMENTO OU SERVIÇO ESPECIFICADO. 3.2. Águas A água destinada à diluição de tintas e



outros tipos de utilização deverá ser isenta de substâncias estranhas, tais como: óleo, ácidos, álcalis,
sais, matérias orgânicas e quaisquer outras substâncias que possam interferir na qualidade dos serviços.

4. CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras deverá obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de Vivência dos
Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes. 

4.1. Localização e Descrição 

O canteiro de serviços poderá localizar-se-á junto aos locais dos respectivos serviços, dentro
dos  campi  ou  em  local  a  ser  determinado  pela  FISCALIZAÇÃO  e  deverá  ser  fornecido  pela
CONTRATADA,  e  todas  as  adaptações,  que  se  fizerem necessárias,  para  o  melhor  andamento  e
execução  dos  serviços  deverão  ser  executadas  a  expensas  da  mesma,  bem  como  todas  aquelas
necessárias à Segurança do Trabalho exigidas por lei, e à segurança dos materiais a serem estocados,
sendo que deverá também ser previsto espaço físico para acomodação da FISCALIZAÇÃO. 

4.2. Segurança 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentação de
veículos,  indicações  de  perigo,  instalações  e  prevenção  de  acidentes.  Instalações  apropriadas  para
combate  a  incêndios  deverão  ser  previstas  em todas  as  edificações  e  áreas  de  serviço  sujeitas  a
incêndios,  incluindo-se o canteiro de obras,  almoxarifados e adjacências.  Todos os panos,  estopas,
trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de
metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas
as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea. Deverá ser prevista uma equipe
de  segurança  interna  para  controle  e  vigia  das  instalações,  almoxarifados,  etc.,  cabendo  à
CONTRATADA toda  a  responsabilidade  por  quaisquer  desvios  ou  danos,  furtos,  decorrentes  da
negligência durante a execução dos serviços até a sua entrega definitiva. Deverá ser obrigatória pelo
pessoal  da  obra,  a  utilização  de  equipamentos  de  segurança,  como  botas,  capacetes,  cintos  de
segurança,  óculos,  máscaras  e  demais  proteções  de  acordo  com as  Normas  de  Segurança  do  40
Trabalho.  Deverão  ser  obedecidas  as  normas da  NR 18  aprovadas  pelo  Ministério  do  Trabalho e
Emprego. O uso de EPI deverá respeitar NR 6 e IN 20 esta no que tange a comprovação da eficácia do
uso. Deverão existir, ainda, equipamentos de proteção coletiva, de acordo com a NR 18. Estas medidas
poderão ser exigidas pela municipalidade e correrão por conta da CONTRATADA. Dever-se-á cumprir
também todas  as exigências  das  Leis  e  Normas de Segurança  e Higiene do Trabalho,  fornecendo
adequado equipamento de proteção individual e coletiva a todos que trabalham ou que, por qualquer
motivo,  permaneçam na  obra.  Além disto,  também deverão  ser  observadas  as  normas  e  portarias
vigentes no local do empreendimento estabelecidas pela prefeitura, vigilância sanitária, bombeiros. A
segurança do trabalho será fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. 

4.3. Mobiliário e Aparelhos 

O mobiliário e aparelhos necessários ao canteiro de obra ficarão a cargo da CONTRATADA.

 5. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS 

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais
itens  a  seguir  e  que  se  referem  ao  objeto  da  obra  deverão  ser  os  parâmetros  mínimos  a  serem
obedecidos  para  sua  perfeita  execução.  Os  casos  não  abordados  serão  definidos  pela
FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para os serviços em questão e
de acordo com as normas vigentes, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.



 5.1. Pintura EB-095/96

 Esmalte a base de resina sintética EB-175/64 Removedor de tintas e vernizes EB-226 MB-
061/45  Pigmentos  para  tintas  MB-062/51  Secantes  em pó  MB-063/51  Solventes  para  tintas  MB-
229/56 Esmalte à base de resina sintética para exteriores NB-769/73 Teor de substâncias voláteis e não
voláteis  em  tintas  e  vernizes  PMB-396  NBR-11702  Tintas  para  Edificações  não  Industriais  -
Classificação NBR-12554 Tintas para Especificações Não Industriais 

5.2. Segurança 

NBR-6494 Segurança nos Andaimes NBR-7678 Segurança na Execução de Obras e Serviços
de Construção NBR-8681 Ações e Segurança nas Estruturas 

6. TRATAMENTO DE TRINCAS 

6.1. Procedimentos para a execução dos serviços 

Consideram-se  incluídos  neste  item,  todos  os  materiais,  mão-de-obra  especializada,
equipamentos 41 (andaimes, balancins, tela de proteção, EPIs, catraca, madeiras, etc.) reconstituições e
outros  serviços  necessários,  mesmo  que  não  explicitamente  descritos  nesta  especificação,  porém
indispensáveis  para  a  perfeita  conclusão  dos  serviços  propostos.  Para a  execução  dos serviços  de
tratamento  de  fissuras  e  trincas  em  paredes  de  alvenaria,  a  empresa  deverá  adotar  os  seguintes
procedimentos: Tratamento de fissuras: As superfícies com fissuras até 0,5mm, serão tratadas com a
aplicação de uma demão de massa acrílica e fazer a pintura final.  Tratamento de trincas: Abrir as
trincas  em  “v”,  aplicar  o  fundo  preparador  de  paredes  base  água,  aplicar  mastique  à  base  de
elastômero, ref. Selatrinca da Suvinil, ou similar, aplicar 3 demãos de massa acrílica e aplicar a pintura
final.  Fissuras  ou trincas  provocadas por  dilatação  de materiais:  As fissuras  ou trincas  que  foram
provocadas por dilatação diferencial de materiais (concreto X alvenaria) deverão ser tratadas com a
aplicação de Pintura elástica à base de elastômeros, ref. denverlastic, wallflex ou similar, mínimo de 6
demãos cruzadas largura 15cm, estruturada com tela de poliester malha 1x1mm com largura de 15cm. 

7. PINTURAS 

7.1. Considerações gerais 

Todas as superfícies a pintar e  ou repintar deverão estar firmes,  secas,  limpas,  sem poeira,
gordura,  sabão  ou  mofo,  ferrugem,  retocadas  se  necessário,  e  convenientemente  preparadas  para
receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. A eliminação da poeira deverá ser completa,
tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas
sequem  inteiramente.  Para  limpeza  utilizar  pano  úmido  ou  estopa,  e  com  thinner  em  caso  de
superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. Após
a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de receber pintura
após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias. Toda vez que
uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano
úmido para  remover  o  pó,  antes  de  aplicar  a  demão seguinte.  As  pinturas  e  ou  repinturas,  serão
executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem
ser  evitados  deverão  ser  removidos  enquanto  a  tinta  estiver  fresca,  empregando-se  o  removedor
adequado. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superfície  não  destinada  à  pintura  (revestimentos  cerâmicos,  vidros,  pisos,  ferragens,  etc.).  Nas
esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas,
puxadores,  superfícies  adjacentes  com outro tipo de  pintura,  etc.,  antes  do  início dos serviços  de
pintura e ou repintura. 



Na aplicação de cada tipo de pintura e ou repintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2
demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado
haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada
demão de massa,  ou de acordo com recomendações do fabricante.  Só serão aplicadas  tintas  linha
Premium, conforme o PBQP-H. Se as cores não estiverem seguir padrão existente ou orientação da
FISCALIZAÇÃO,  sendo  que  deverão  ser  usadas  de  um  modo  geral  as  cores  e  tonalidades  já
preparadas  de  fábrica.  Para  todos  os  tipos  de  pintura  indicados  a  seguir,  exceto  se  houver
recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo
próprio  em  1  ou  2  demãos,  ou  tantas  quanto  necessárias  para  obter-se  a  perfeita  cobertura  das
superfícies e completa uniformização de tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde
o fundo ou a pintura principal já não existe mais, ou no caso de ferrugens a 42 serem removidas. Toda
a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade
e brilho (fosco, semifosco, e brilhante). 

No emprego de  tintas  já  preparadas  serão  obedecidas  as  instruções  dos  fabricantes,  sendo
vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos
fabricantes. O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas,
infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. A causa da umidade deverá ser removida
antes da aplicação da pintura e ou repintura.  Os rebocos e ou tintas em desagregação deverão ser
removidos e aplicados novo rebocos, ou novos fundos e tinta de acabamento. Manchas de gordura
deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de
cândida e água, enxaguar e deixar secar. Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner das
marcas  Brasthinner ou Thinner  Paulista,  aguarrás  das marcas Brasraz ou Audiraz,  ou os solventes
específicos recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas. Superfícies ásperas deverão ser
lixadas para obter bom acabamento. Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser
removida a pintura antiga, e efetuada nova pintura. Para repintura, se o local a repintar estiver em bom
estado,  escovar  a  superfície  inteira  e  depois  pintar  normalmente  com  uma  ou  mais  demãos  até
uniformizar a textura. Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o
brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de
acabamento até atingir estado de nova. 

É responsabilidade CONTRATADA afastar o mobiliário (mesas, armários e demais móveis)
para  executar  a  pintura  solicitada.  A CONTRATANTE deverá se responsabilizar  pela  remoção de
equipamentos de informática e demais objetos frágeis para possibilitar a execução da pintura. Para os
equipamentos ou móveis que não podem ser removidos ou deslocados a CONTRATADA deverá fazer
a cobertura com lona ou outro material para evitar respingos e o acúmulo de poeira. 

7.2. Pinturas das superfícies externas das edificações 

Consideram-se  incluídos  neste  item,  todos  os  materiais,  mão-de-obra  especializada,
equipamentos (andaimes, balancins, tela de proteção, EPIs, catraca, madeiras, etc.) reconstituições e
outros  serviços  necessários,  mesmo  que  não  explicitamente  descritos  nesta  especificação,  porém
indispensáveis para a perfeita conclusão dos serviços propostos. A empresa deverá: - Inicialmente fazer
a lavação das superfícies externas, utilizando lavadora de alta pressão profissional (mínimo 1600 libras
- 110 bar), com água e hipoclorito de sódio. - Fazer a raspagem das partes soltas do substrato, quando
solicitado pela fiscalização do IFC - RIO DO SUL; - Aplicar o fundo preparador para paredes, base
água, quando solicitado pela fiscalização do IFC - RIO DO SUL; - Aplicar massa acrílica, ref. Suvinil



ou similar, 3 demãos para pintura externa, quando solicitado pela fiscalização da IFC - RIO DO SUL; -
Fazer o lixamento completo do substrato nos trechos onde aplicou a massa; - Aplicar selador acrílico,
ref.Suvinil ou similar, 1 demão; - E finalmente fazer a pintura com tinta acrílica fosca, cores definidas
pela fiscalização IFC - RIO DO SUL, ref. Suvinil ou similar, linha Premium, conforme PBQP-H, 3
demãos. 

7.3. Pintura das tubulações e equipamentos

 Os eletrodutos, tubulações aparentes, chapas e ferragens de fixação em geral, equipamentos,
etc. serão 43 pintados após o lixamento dos mesmos para retirada do brilho, e após a aplicação de
fundo próprio, ou seja: Fundo Universal Dulux Coral ou similar, para superfícies metálicas ferro ou
aço, Super Galvite Sherwin Williams ou similar, para galvanizados, fundo para alumínio base cromato
Sherwin Williams, e tinta vinílica Saturno, Acrilex ou Tec Screen ou similar para PVC aparente. Todas
as tubulações expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser pintadas nas cores
e padrões da ABNT para cada instalação e em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. Deverão ser
seguidas também as recomendações abaixo do item Pintura com esmalte sintético sobre esquadrias
metálicas e similares metálicos, etc. 

7.4. Pinturas com esmalte sintético sobre superfícies metálicas

 Locais: Esquadrias metálicas e similares metálicos. Cores: seguir padrão existente, e se não
estiverem definidas “in loco”, deverão ser definidas pela FISCALIZAÇÃO. Marcas adotadas: Coralit,
Suvinil ou similar da linha Premium, produtos de primeira linha recomendados pela FISCALIZAÇÃO.
Durante a execução dos serviços as esquadrias e similares metálicos, as peças que estiverem em mau
estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas deverão ser eliminados todos os vestígios de
ferrugem com escova de aço, lixa e solvente e, ou em casos mais sérios, utilizar produtos desoxidantes,
ou jato de areia. 

As graxas  e  gorduras  devem ser  eliminadas  com pano embebido  em aguarrás  ou Thinner.
Imediatamente após a secagem aplicar uma demão de Fundo Universal Dulux da Coral ou similar, para
peças metálicas de ferro ou aço, Super Galvite da Sherwin Williams ou similar, para galvanizados ou
fundo base cromato Sherwin Williams ou similar, para alumínio. Depois da colocação das esquadrias e
similares metálicos, deve se fazer uma revisão da pintura antiferruginosa e consertar os lugares em que
a pintura estiver danificada.

 Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de aço e aplicar apenas
sobre a solda, ou seja, nos locais em que a galvanização foi danificada, Fundo Universal Dulux da
Coral  ou  similar.  Todas  as  esquadrias  e  similares  metálicos,  etc.,  a  serem  pintados,  deverão  ser
emassadas com a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não
dá acabamento perfeito,  e após sua secagem lixar e aplicar massa rápida Luxforde ou similar,  em
camadas finas, para correção de pequenos defeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 à
400 para acabamento liso. Proceder a lixação do fundo levemente e com lixa fina sem removê-lo, para
eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixação eliminar o pó
com pano embebido em aguarrás e retocar com nova aplicação de fundo nos locais onde o mesmo foi
retirado. Não deixando passar mais do que uma semana depois da pintura antiferruginosa (para não
prejudicar a aderência), aplica-se uma ou mais demãos de tinta de acabamento, já na cor definitiva, até
atingir a cobertura necessária a um bom acabamento, para não aparecer uma cor diferente nos encaixes
dos vidros, não completamente ocupados pela massa ou baguetes. Proteger com papel e fita crepe as
ferragens das esquadrias que não podem ser desmontadas. No caso de repinturas, nos baguetes onde
houver escorrimento de ferrugem, os mesmos deverão ser desmontados e repintados internamente com



fundo e esmalte de acabamento. 7.5. Pinturas com tinta Acrílica Locais: Todas as alvenarias, tetos e
concretos internos não aparentes revestidos com massa reboco, conforme padrão existente, e demais
locais a serem determinados pela FISCALIZAÇÃO. Cores: Alvenarias -  branco gelo, branco neve,
palha ou verde escolar; Tetos - branco neve; Outras cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO.
Marcas adotadas: Coral, Suvinil, Sherwin Williams ou similar da linha Premium, recomendados pela
FISCALIZAÇÃO.  O  produto  deverá  ser  apresentado  para  uso,  bastando  ser  dissolvido  antes  da
aplicação, sendo que para sua 44 diluição quando necessária será feita com água pura. Após a diluição
da tinta,  a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea. Inicialmente proceder a limpeza
conforme descrição anterior.

 Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para eliminar
partes soltas, e grãos salientes. Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida
PVA Coral,  Suvinil  ou similar,  para superfícies internas.  Após a preparação já  descrita proceder à
aplicação de 02 demãos de selador acrílico Metalatéx, Coralplus, Suvinil ou similar, observando-se o
intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante, no caso de pinturas
novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Aplicar massa corrida PVA Coral, Suvinil ou similar,
em camadas finas, em duas ou três demãos conforme necessidade, sendo que cada camada depois de
seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada seguinte, no
caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Aplicar uma demão de selador PVA
incolor Coral ou similar, bem diluído, aguardar a secagem e efetuar a pintura final de acabamento com
tinta PVA Coralatéx, Suvinil ou similar, linha Premium, nas cores indicadas acima em duas ou três
demãos até atingir o acabamento perfeito, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas
danificadas.

 Para repinturas,  proceder  às recomendações de limpeza e preparação já descritas,  e outras
pertinentes, e aplicar duas ou mais demãos até atingir acabamento e texturas perfeitas. Para os meios-
fios, a pintura deverá ser feita em duas ou mais demãos, sendo que deverá ser feita uma limpeza prévia
com máquina tipo lavajato, escova de aço, bem como deverão ser retiradas as vegetações que por
ventura existirem e que impeçam a pintura de toda a peça. 

7.6. Pinturas com esmalte sintético sobre alvenaria ou concreto

 Locais:  Todas as circulações,  corredores,  salas de espera,  altura de 1,30 metros, conforme
padrão existente, quadros verdes e demais locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. Marcas adotadas:
Coralit,  Suvinil,  Sherwin  Williams  ou  similar,  linha  Premium,  produtos  de  primeira  linha
recomendados pela FISCALIZAÇÃO. Cores: branco gelo, cinza, verde escolar ou outras cores a serem
definidas pela FISCALIZAÇÃO. Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior. Efetuar
a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80, 60 ou 30, conforme o caso, para eliminar partes
soltas e grãos salientes, em caso de pinturas novas. Os buracos de maior porte devem ser preenchidos
inicialmente com massa para reboco. Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa
correspondente à tinta a ser aplicada, ou seja, massa acrílica Metalatéx, Coralplus, Suvinil ou similar,
para  superfícies  externas.  Partes  soltas  ou crostas  de  qualquer  espécie  devem ser  eliminadas  com
espátula.  Após  a  preparação  já  descrita  proceder  à  aplicação  de  02  demãos  de  selador  acrílico
Metalatéx ou similar, diluído e observando-se o intervalo de secagem recomendados pela fabricante,
no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. 

Aplicar massa acrílica Metalatéx, Coralplus, Suvinil ou similar, em camadas finas, sendo que
cada camada deverá ser lixada após 3 ou 4 horas  e  efetuar  o escovamento da poeira,  no caso de
pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Após o lixamento final proceder à aplicação



de  fundo  preparador  de  paredes  Coralplus  acrílico  ou  similar,  e  posteriormente  aplicar  o  esmalte
sintético brilhante na cor branco gelo ou cinza em duas ou mais demãos, aguardando-se o tempo de
secagem entre as demãos. No caso de repinturas,  proceder à limpeza, conforme recomendações já
descritas  e  outras  pertinentes,  lixar  para retirada do brilho e proceder  à  pintura  em duas ou mais
demãos até atingir cobertura e acabamento perfeitos. 45 

7.7. Pintura com verniz poliuretano bicomponente fosco

 Locais: estruturas de concreto aparente indicados pela FISCALIZAÇÃO. Marcas adotadas:
Coral,  Suvinil,  Sherwin  Williams  ou  similar,  produtos  de  primeira  linha  recomendados  pela
FISCALIZAÇÃO. As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras,  óleos, etc. Pintar
com umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura superior a 10°C e inferior a 40°C. Mexer bem
o verniz poliuretânico antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula limpa, para homogeneizar
bem a mistura. Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem. No
caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras pertinentes.

 7.8. Pintura com verniz incolor à base de resina acrílica 

Locais: Alvenarias de tijolos aparentes e demais locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. As
superfícies deverão estar secas, livres de óleo, graxa, desmoldantes, ou quaisquer materiais estranhos.
Superfícies  ásperas  deverão  ser  lixadas  para  obter  bom acabamento,  e  no  caso  de  repintura  para
retirada do brilho.

 A aplicação poderá ser feita com trincha rolo ou revólver sendo a primeira demão diluída com
50% de água e a segunda e terceira demãos com 30% de água com temperatura entre 10º C e 40o C e
umidade relativa do ar 85%. Homogeneizar bem o verniz antes e durante a aplicação, com uma ripa ou
espátula limpa. Manter o ambiente bem ventilado, a fim de facilitar a secagem e não aplicar demãos
além das acima citadas, pois poderá acarretar problemas de branqueamento do filme em dias úmidos e
chuvosos. O verniz a ser utilizado deverá ser de resina acrílica PRL, alto brilho, ref. Kresil ou similar,
da linha Premium, 2 demãos. Não aplicar o verniz quando o tempo estiver úmido ou em superfícies
com  umidade.  7.9.  Pinturas  com  esmalte  sintético  sobre  superfícies  de  madeira  Marcas:  Coralit,
Suvinil, Sherwin Williams ou similar, linha Premium. Nas esquadrias e similares em madeira deve-se
proceder da seguinte forma: Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina
80, 100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira, e no caso de repintura lixar até a retirada do
brilho. As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. nós ou veios resinosos
deverão ser primeiramente selados com verniz Knotting ou similar. Após o preparo da superfície o
passo seguinte é selar o substrato, que deve ser feito com tinta de fundo, ou seja, Fundo a Óleo branco
para Madeira, ref. Suvinil, Sherwin Williams, Coral ou similar, indicada para preparação de superfícies
de  madeira  em exteriores  e  interiores,  diluindo-se até  20% com Redutor  670  para  aplicação  com
pistola convencional. Aguardar a secagem e proceder o lixamento com lixa fina grana 280, 320 ou 400,
no caso de pinturas novas ou reconstituição de pinturas. Após o lixamento proceder a limpeza com
pano seco e aplicar massa à óleo para madeira, a base de resina alquídica longa em óleo, empregada
para corrigir imperfeições em superfícies de madeira, com diluição de 5% de redutor 670 se desejar
facilitar a aplicação. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento a óleo ou
sintético,  em três  ou  mais  demãos  até  atingir  acabamento  perfeito,  sendo a  primeira  demão com
diluição de até 15%, e a segunda e/ou terceira demãos com diluição de 10% de redutor 670, sendo
vedado o uso de corantes. Pintar com umidade relativa do ar inferior à 85%, temperatura superior a
10°C e inferior à 40°C. Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação, com uma ripa ou
espátula limpa. Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem. No



caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras pertinentes, lixar
46  para  retirada  do  brilho  e  proceder  à  pintura  em duas  ou  mais  demãos  até  atingir  cobertura  e
acabamento perfeitos. 

7.10. Pintura de calçadas, estacionamentos e quadras esportivas

 Locais:  Ginásios  e  quadras  do  CDS  e  colégio  de  aplicação.  Calçadas  e  estacionamento.
Marcas:  Tinta ref. PAUCOBRIL DEMARCAÇÃO e PISOPAINT ANTIDERRAPANTE ou similar,
linha Premium, Conforme PBQP-H. Deverão ser pintadas as rampas de acesso a deficiente e vagas de
estacionamento reservadas aos portadores de necessidades especiais conforme especificação da NBR
9050:2004 7.11. Pintura das Esquadrias e Forros As novas peças de madeira deverão receber como
fundo preparador para a pintura de acabamento, uma demão de zarcão para embarcação, inclusive em
suas partes não aparentes. A repintura das esquadrias e forros planos antigos de madeira deverá ser
executada somente após a adequada lixação da superfície a ser pintada, que deverá estar limpa de
qualquer  tipo de sujidade, pó,  graxa,  óleos,  etc.  A pintura ou repintura final  de acabamento sobre
madeira para esquadrias e forros planos deverá ser realizada com esmalte sintético, duas demãos, nas
cores e acabamentos definidos em cada item específico deste Memorial. A aprovação final da cor da
tinta a ser utilizada, deverá ser aprovada, após teste in loco, pela Fiscalização do CGIS. 7.12. Pintura
de Madeiras Aparentes de Tetos Planos e Forros Inclinados A pintura dos forros inclinados e da parte
inferior de assoalhos e barrotes de piso, locais onde a madeira é aparente, após a adequada lixação e
limpeza da superfície,  deverá ser executada com a aplicação de três demãos de Stain Impregnante
transparente, de ação inseticida e fungicida, e com propriedades de filtro solar e hidrorepelência, Ref.
Osmocolor Stain Transparente, ou similar.

 8.  REPAROS  E  LIMPEZA GERAL DOS  SERVIÇOS Após  a  conclusão  dos  serviços  e
também durante  sua  execução,  deverão ser  reparados,  repintados,  reconstruídos  ou repostos  itens,
materiais,  equipamentos,  etc.,  sem  ônus  para  a  Universidade,  danificados  por  culpa  da
CONTRATADA, danos estes  eventualmente causados às  obras  ou serviços  existentes,  vizinhos ou
trabalhos adjacentes, ou a itens já executados dos próprios serviços. 

8.1. Limpeza 

8.1.1. Limpeza Preventiva A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos
locais dos serviços e de seus complementos removendo os entulhos e sujeiras resultantes, tanto do
interior  da  mesma,  como no  canteiro  de  serviços  e  adjacências  provocados  com a  execução  dos
serviços,  para  bota  fora  apropriado,  sem  causar  poeiras  e  ou  transtornos  ao  funcionamento  dos
edifícios do campus universitário. Os serviços deverão ser executados de maneira tal a provocar o
mínimo de sujeira possível, e sem causar transtornos aos ambientes. 

8.1.2. Limpeza Final Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para fora da IFC - RIO
DO SUL. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e de
seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formação de poeira.
Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros,
com 47 flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada
de toda poeira. Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras, etc.
Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões, se for o caso
utilizar com bastante cuidado. 

9. CONTROLE AMBIENTAL 



Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação
lindeira e da segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados para proteção do meio ambiente e
segurança, a serem observados no decorrer da execução do pavimento. Durante a execução deverão ser
conduzidos os seguintes procedimentos: a) deve-se ser implantada a sinalização de alerta e segurança
de acordo com a norma pertinente aos serviços; b) proíbe-se o tráfego desnecessário dos equipamentos
fora do corpo das vias ou estacionamentos para evitar danos à vegetação e interferências na drenagem
natural; c) é proibida a deposição irregular de sobras de materiais utilizado na execução dos serviços
junto ao sistema de drenagem lateral, evitando assim o assoreamentos e soterramento da vegetação; d)
mais  uma  vez,  é  obrigatório  do  uso  de  EPI’s  (equipamentos  de  proteção  individual)  e  EPC’s
(equipamentos de proteção coletiva) pelos funcionários. 

10. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS Concluídos todos os serviços objetos desta licitação, se
estiverem  em  perfeitas  condições  atestado  pela  CONTRATANTE,  e  depois  de  recebida  toda  a
documentação  exigida  neste  memorial  e  nos  demais  documentos  contratuais,  serão  recebidos
provisoriamente por  esta  através  de Termo de Recebimento Provisório,  emitido juntamente com a
última medição. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e
aceitos pela CONTRATANTE será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. A CONTRATADA
fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento
Definitivo”,  em  perfeitas  condições  de  conservação  e  funcionamento.  Aceitos  os  serviços,  a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na
forma da Lei. Desde o recebimento provisório,  a Universidade entrará de posse plena das obras e
serviços,  podendo  utilizá-  los.  Este  fato  será  levado  em  consideração  quando  do  recebimento
definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.



ANEXO V

TERMO DE VISTORIA

A empresa  (RAZÃO  SOCIAL),  inscrita  no  CNPJ  N.º:  ...........................,  com  sede  na  Rua  ...........,  ....,

Bairro ..........., na Cidade de ........................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) (nome do

funcionário  da  empresa  responsável  pela  visita),  infra-assinado,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade

n.º ...................... e do CPF/MF n.º ...................., para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 13/2017,

efetuou vistoria nas instalações do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul,  local da prestação

dos Serviços de pintura e recuperação de paredes e pisos. tomando conhecimento de todas as informações e

condições, visando sua participação na Licitação. 

Rio do Sul/SC,     de         de 2017.

.................................................
Resp. Unidade Sede

(Carimbo)

.................................................
Resp. Unidade Urbana

(Carimbo)

.................................................
Resp. Unidade Tecnológica

(Carimbo)



ANEXO VI – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 13/2017

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2017

PROCESSO Nº 23353.001238/2017-12
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A UNIÃO,  por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –
Campus Rio do Sul, ente autárquico, com sede na Estrada do Redentor, 5665,  Canta Galo, em Rio do
Sul/SC,  CEP  89163356,  Fone:  (47)  3531-3700,  ,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº.  10.635.424/0002-67,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor, Senhor Ricardo Kozoroski
Veiga, brasileiro,  casado, residente e domiciliado na Rua Joaquim Paulino de Souza, 281, bairro Canta
Galo, Cidade de Rio do Sul, CEP 89163-348, CPF nº 741.652.590-04 RG nº. 2063258269, nomeado pela
Portaria nº 287/2016, de 27/01/2016, publicada em 27/01/2016, e em conformidade com as atribuições que
lhe foram delegadas pela Portaria nº287/2016, de 27/01/2016, publicada em 27/01/2016.

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, de 2005; do
Decreto nº 3.722, de 2001; do Decreto n° 2.271, de 1997; da Instrução Normativa nº. 2 de 11/10/2010 do
MPOG, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;

 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro

de Preços nº 00XX/2013, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo Diretor; resolve:

REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir  enumerados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos preços, oferecidos pela empresa  XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº  XXXX, com sede na  XXXX,
CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de
Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  O objeto  desta Ata  é o  registro de  Preços para eventual Serviços de pintura e recuperação de
paredes  e  pisos, conforme  especificações  constantes  do  Termo  de  Referência  –  Anexo  I,  demais
condições deste edital e de acordo com os itens, quantidades e valores estabelecidos abaixo:

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1.2  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.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul e as outras instituições relacionadas no Edital do Pregão
eletrônico de Registros de Preços 13/2017, serão órgãos participantes.

2.1.1 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração

do SRP de acordo com o Decreto 7.892/2013, em especial seu Art. 5º, e ainda o seguinte:



2.1.1.1 Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessida-
des da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pe-
los participantes da Ata;

2.1.1.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplica-
ção de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

2.1.1.3  Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor designado, nos termos da

art.67 da lei nº. 8.666/93;

2.1.1.4 Permitir o acesso de funcionários da Contratada, devidamente credenciados, às dependências do IF

Catarinense  ou  dos  Órgãos  Participantes  e  a  dados  e  informações  necessários  ao  desempenho  das

atividades previstas;

2.1.1.5  Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados

pelos empregados da Contratada;

2.1.1.6 Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;

2.1.1.7 Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com os praticados no mercado de forma

a garantir que os mesmos continuem mais vantajosos para o IF Catarinense.

2.1.1.8  Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução

dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

2.1.1.9  Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem ônus para o IF Catarinense – Reitoria e

demais  instituições  (Órgãos  Participantes),  se  executados  em  desacordo  com  as  especificações

estabelecidas no Termo de Referência;

2.1.2  Caberá aos Órgãos Participantes o cumprimento do Decreto 7.892 de 23/ 01/2013, em

especial  seu Art.  6º,  inclusive,  indicar  o  gestor  do  contrato,  ao  qual  além das  atribuições

previstas no Termo de Referência e no art. 67 da Lei nº 8.666/93, compete:

2.1.2.1 Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim

de  obter  a  indicação  do  fornecedor,  os  respectivos  quantitativos  e  os  valores  a  serem  praticados,

encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

2.1.2.2  Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida

atenda aos seus interesses, sobretudo  quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador

eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

2.1.2.3  Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo

mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o Órgão Gerenciador, pela aplicação

de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas;

2.1.2.4 Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às

condições  estabelecidas  no  edital,  firmadas  na Ata  de  Registro  de  Preços,  as  divergências  relativas  à

execução do objeto contratado e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota de Empenho ou

assinar o contrato;



2.1.2.5  Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação,

recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do

fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

2.2  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 e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto 7.892/2013 e na Lei nº 8.666/93.

2.2.1 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 possibilidade de adesão.

2.2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as disposições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de  adesão,  desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.

2.2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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.

2.2.4 As adesões de que trata o art. 22 do Decreto 7.892/2013, se houver, não excederão,  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
aderirem.

2.2.5 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.

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

2.2.7  É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de
registro de preços da Administração Pública Federal.

2.2.8 Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que  a
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme  art.  7º  do
Decreto 7.892/2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, no
período de xx/xx/2017 a xx/xx/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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



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

4.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

4.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

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

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

4.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

4.4  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.

4.5 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de
Preços aos órgãos participantes, se houver. 

4.6  O fornecedor  terá  o  seu  registro  cancelado,  por  intermédio  de  processo  administrativo  específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

4.6.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.6.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar
o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.6.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, nos termos desta Ata;

4.6.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

4.6.5  Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.

4.6.6 Sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.7  O  fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preços  na  ocorrência  de  fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificado e comprovado.

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

CLAÚSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra
ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços, e
poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.



5.3 O Órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata, a cada contratação, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, para comunicar o recebimento e/ou para efetuar a retirada da Nota de Empenho de des-
pesa ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

5.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por soli-
citação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

5.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizará consulta “on
line” ao SICAF e aos demais sítios oficiais da(s) autoridade(s) administrativa(s)vinculada(s) especificados no
edital, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

5.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

5.6  Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao
qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas
que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração.

CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

CLAÚSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇOES DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1 Os prazos e as condições da aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

CLAÚSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento será efetuado conforme previsão contida no Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

9.1  É vedado efetuar  acréscimos  nos  quantitativos fixados  pela ata  de registro  de  preços,  inclusive o
acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , conforme o § 1º do art. 12 do Decreto
7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de registro de preços será acompanhado e fiscalizado por
servidor designado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do
Sul, que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com a entrega, indicando dia, mês e ano,
bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES                                                                          

11.1 A disciplina das sanções são as previstas no Instrumento Convocatório.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Será anexada a esta Ata uma cópia do Termo de Referência.

12.2  Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº XX/201X e a proposta da empresa. 



12.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 –
Código  de  Defesa do  Consumidor,  do  Decreto  nº  3.722,  de  2001,  do  Decreto  n°  2.271,  de  1997,  da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e
da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

12.4  As  questões  decorrentes  da  execução  deste  Instrumento  que  não  possam  ser  dirimidas
administrativamente,  serão processadas  e  julgadas  na Justiça  Federal,  no  Foro  da  Cidade  de Rio  do
Sul/SC, Subseção Judiciária de Rio do Sul, Seção Judiciária de Santa Catarina, com exclusão de qualquer
outro.

E para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor e forma,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e pelas testemunhas abaixo assinadas
que a tudo assistiram. 

Rio do Sul/SC, xx de xxxx de 2017.

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA


