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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense  - Rio do Sul

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

Nº 14/2017

PROCESSO Nº 23353.001279/2017-09

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 Item, para eventual Aquisição de equipamentos nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, 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 o registro de preços para eventual Aquisição de equipamentos
conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e demais condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3 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 discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 29/08/2017
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                                                                                             
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3.1  A eventual despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 2017 à
conta do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 108785, Fonte: 0112000000, Elemento de Des-
pesa: 449052-00

3.2 Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consigna-
das nos respectivos Orçamentos do ÓRGÃO GERENCIADOR e do(s) ORGÃO(S)PARTICIPANTE(S).

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.

5.1.1 Tratando-se de licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso

o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já praticadas pelo

órgão gerenciador, pelos órgãos participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$

80.000,00 (oitenta mil reais), para cada item da Ata. (Acordão 2.957/2011 do TCU)

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. 
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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
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 Que não se qualifiquem como microempresas, empresas de pequeno porte ou coope-
rativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007;

6.4.7 Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, inci-
dam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de
2006;
6.4.8  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.
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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
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;
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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.

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;
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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.

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.
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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 UNITÁRIO POR ITEM.

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,
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 III 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.

9.3.1  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, Rua Ma-
falda Lindner Porto, 93 - Bairro Progresso-  Rio do Sul/SC, CEP 89163-644,
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.
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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.

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.
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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;

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 = ----------------------------------------------------------;

                                       



Estrada do Redentor, 5665 - Bairro Canta Galo - 89163-356 – Rio do Sul 

(47) 3525-8616 – compras@ifc-riodosul.edu.br
www.ifc-riodosul.edu.br

 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal Catarinense  - Rio do Sul

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

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, Rua Mafalda Lindner Porto,
93 - Bairro Progresso-  Rio do Sul/SC, CEP 89163-644, 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 14/2017

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:

12.7.1 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.
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12.7.4 Ainda como condição prévia à habilitação, em se tratando de licitação exclusiva para
microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e cooperativas enquadradas no ar-
tigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Trans-

parência do  Governo Federal  (www.portaldatransparencia.gov.br),  seção “Despesas –
Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verifi-
car se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da
proposta  classificada  em primeiro  lugar,  no  exercício  anterior,  extrapola  o  limite  de  R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II,  da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

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

12.10.1 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. 

12.10.2 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.

12.10.3 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.

12.10.4 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.

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

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

12.12.1 em original;

12.12.2 por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devida-
mente qualificado ou por Cartório competente;

12.12.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.

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

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. 
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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.

15.3 No momento da Homologação, a autoridade competente contará com a ferramenta de formação de
cadastro de reserva, que registrará os licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais
aos do licitante vencedor, para futura contratação, no caso da impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, atendendo ao disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892, de 2013.

15.3.1 O cadastro de reserva envolverá somente itens com PROPOSTAS ADJUDICADAS;

15.3.2 A autoridade competente informará o prazo de 24 (vinte e quatro horas), a contar da homologação,
para a adesão, por parte dos fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS, ao Cadastro de Reserva.

15.3.3 O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS para que
possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado desconsiderando a margem de
preferência.

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.
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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.

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.
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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.

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
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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

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
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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.

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 – Campus Rio do Sul, exceto quando for explicitamente dis-
posto em contrário.
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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.

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 – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo III – Modelo de Proposta;

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), 15 de agosto de 2017.

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 14/2017

PROCESSO Nº 23353.001279/2017-09

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

O campus Rio do Sul atualmente conta com três unidades Educacionais (Unidade Sede, Unidade
Urbana  e  Unidade  Tecnológica).  Todas  essas  unidades  desenvolvem  o  tripé  previsto  na  criação  dos
Institutos  Federais,  quais  sejam:  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão.   Nesse momento,  o  campus  necessita
desenvolver  projetos  de  pesquisa  aplicada,  principalmente  nas  áreas  de  engenharias  e  para  atender
qualitativamente essas áreas, necessitamos investir em equipamentos novos bem como repor algus que já
estão obsoletos ou já em estado irrecuperáveis. Além dos equipamentos de pesquisa, inclue-se no presente
pedido a reposição de alguns equipamentos para o refeitório escolar.

2. OBJETO

2.1 – Aquisição de equipamentos, conforme descrição abaixo:

Item Quant Unid Descrição

1 1 Un

Amassadeira rápida com capacidade para 25 kg de massa, com motor trifásico, 220V,
com cuba em aço inox e pá em ferro fundido nodular estanhado; pés de borracha com
regulagem de altura; estrutura em chapa reforçada, com acabamento em pintura a pó
eletrostática  com base fosfatilizada;  chave liga/desliga com proteção de segurança;
tampa em aço inoxidável com presilha de fechamento seguro e orifício central; mesa
em aço inoxidável; sistema para esticar a correia. Equipamento deve ser entregue mon-
tado e instalado no local, com garantia mínima de 1 ano e com manual de instruções
em português. Deve ser dado treinamento sobre a correta utilização do aparelho quan-
do da instalação do mesmo.

2 1 Un

Autoclave vertical, 30 litros,com tampa em aço inoxidável, guarnição de vedação em
silicone resistente a altas temperaturas, manípulos para fechamento em baquelite, iso-
lante ao calor, válvula de segurança de pressão regulada para atuar com pressão igual
ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) e válvula de controle em
bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem da pressão de trabalho,
cesto em aço inoxidável, com duas escalas, uma para a temperatura de 100 a 143ºC, e
outra para a pressão de 0 a 3,0 Kgf/cm2, pressão máxima de 1,5 Kgf/cm2, correspon-
dente a 127°C, escoamento para limpeza através de registro de esfera, 220V.

3 1 Un

Balança Bioscale  semi  analítica.  Capacidade  máxima(g):  1200.  Legibilidade:  0.01g
Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação Calibração
externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão. Unidades de Pesagem:
“g”, “ct”, “oz”, “dwt”, “ozt”, “lb”, “gn”, “kg”, “t”, “gms”, “alcatrão”, “tmr” Tela: Grande Tela
LCD com luz de fundo (retroiluminação) Tela Opcional de Iluminação LED Nível bolha
Taxa de Tara: Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa
Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ85mm. Bandeja: Totalmente
em Aço Inox  Capela:  Plástico  ABS Ultra  Resistente.  Alimentação:  DC9V/500mA ou
6V/1.3Ah bateria recarregável Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga)
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4 2 Un

Bateria Estacionária: Capacidade @25°C: 220Ah (20hr/1,75Vpe); Voltagem: 12 volt´s;
Parafusos e porcas para conexão nos terminais; Bateria homologada pela ANATEL; 
Possuir certificação ISO9002 e ISO14000; Tipo de terminal: Terminal “L”; lacrada.

5 2 Un
Bomba de agua submersa:  Potência 300 a 2.000 watt´s;  Vazão:  15.000 a 25.000
L/hora para altura manométrica mínima de 6 m; Saída de 1" a 2". 220 volts.

6 2 Un

Câmara climatizadora para panificação - (armário de controle de fermentação) com
uma porta, programável com painel de controle digital: equipamento que funciona como
estufa de fermentação controlada e como geladeira refrigeradora, ou seja, com sistema
independente de aquecimento/resfriamento e controle de umidade. Características físi-
cas e dimensões aproximadas: de 65 a 100 cm de largura, 106 a 195cm de profundida-
de e 210 a 240 cm de altura, ligada na rede elétrica e hidráulica. Câmara interna e ex-
terna em aço inox. A temperatura (°C) e a umidade relativa (%) são controladas digital-
mente, retardando, acelerando ou paralisando o crescimento dos pães. O equipamento
deve ter a temperatura acionada em display eletrônico digital, variando de 0 a 40°C e a
umidade variando de 40 a 90%, permitindo programa de 24, 48 ou 72 horas. Tensão
monofásica 220V, tomada simples, potência. Capacidade para 20 assadeiras de aproxi-
madamente 58x70cm. Gás indicado: CFC P20. Equipamento deve ser entregue monta-
do e instalado no local, com garantia mínima de 1 ano e com manual de instruções em
português. Deve ser dado treinamento sobre a correta utilização do aparelho quando
da entrega/instalação do mesmo. 

7 Unid 1

Capela de fluxo laminar horizontal c/ laterais em inox – Diâmetro interno igual ou acima
de 1500cm (comprimento) X 504 cm (profundidade) X 665 cm (altura)  220V Descrição
Detalhada: Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de
renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renova-
ção; Manômetro para indicar diferencial de pressão do filtro HEPA; Alarme de indicação
áudio e visual de saturação do filtro HEPA; Esterilizador Infravermelho; Equipamento
projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 con-
forme norma internacional ISO 14.644-1 - Este equipamento protege somente produtos
a serem manipulados; - Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura
epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI
304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304 para maior facilidade na limpe-
za; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário;
Filtro HEPA classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%; Pré-fil-
tro classe G 4 sintético, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; Interruptores LIG/DESL,
MOTOR, L/FRIA e L/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada;
Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as nor-
mas de certificação;  Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor  monofásico com proteção
térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás
ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o
Filtro Hepa; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava e Manual de Instru-
ções;Garantia 12 meses; Procedência Nacional.

8 1 Un
Carro para transporte de cargas, com plataforma em aço: Comprimento: 1200 mm;
Largura: 650 mm; Altura: 210 mm; Capacidade mínima: 400 kg; Rodas maciças de 6”: 2
fixas e 2 giratórias; Altura mínima do puxador: 825 mm

9 1 Un

Centrífuga digital  de bancada,  programável,  rotor de ângulo fixo, com capacidade
para 24 tubos de 15ml de fundo redondo ou cônico tipo “falcon®”, velocidade variável
até 4.500rpm, motor de indução

10 1 Un
Centrífuga para microhematócrito CM-12000 de velocidade ajustável até 12.000 rpm.
Acompanha rotor para 24 tubos capilares e régua; baixo nível de ruído.
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11 1 Un

Centrifuga Refrigerada de Bancada Digital. Velocidade max. 6000 RPM - p/ rotor de
ângulo fixo - 220V. Conjunto de 4 adaptadores, capacidade de 40x15 mL. Conjunto de
4 adaptadores, capacidade 16X50 mL

12 1 un

Cone para  fotodocumentação de géis  com captura  através do  computador,  câmera
CCD com zoom e filtro de interferência. Acompanha software de captura e análise bási-
ca, não acompanha transiluminador, com as seguintes características: ESPECIFICA-
ÇÕES DA CÂMERA CCD: Câmera CCD monocromática de grau científico 12 bits e
4096 tons de cinza Resolução: 1200 (H) x 904 (V) = 1,0 Megapixel (resolução da ima-
gem de até 4,0 Megapixels com o software) Zoom: Lente com zoom contínuo de 6x
SENSIBILIDADE NA DETECÇÃO DE DNA:  0,1 ng corado com Brometo de Etídio  RE-
SOLUÇÃO DA IMAGEM: 4 Megapixel  CAMARA ESCURA (CONE): Cone em plástico
ABS, o qual tem por finalidade evitar a necessidade de uma sala escura apropriada.
Durante o experimento, o cone fica posicionado sobre a área UV do transiluminador e a
câmera CCD monocromática localizada em sua parte superior, permite que a imagem
seja processada e enviada até o computador (não acompanha computador). FILTRO
DE INTERFERÊNCIA. O cone possui um filtro de interferência UV F590 . TAMANHO
DE GÉIS ANALISADOS: O cone permite ao usuário fotografar  géis com dimensões
máxima de 20 x 20cm

13 1 Un

Cuba de eletroforese vertical adequada para identificação e separação de proteínas
de diferentes pesos moleculares através de gel de poliacrilamida. Tamanho da placa:
10 x 10cm, •  Tamanho do gel preparado: 8 x 8.5cm, •  Capacidade máxima de amos-
tras: 30 amostras (correndo dois géis - 15 amostras por gel) •  Volume de tampão ne-
cessário por corrida: 700mL, •  Espaçadores: 0.75mm, 1mm e 1.5mm (Os espaçadores
são pré-fixados nas placas. Cada placa com um par de espaçadores),

14 1 Un
Data logger (kit registrador wetherlink USB) da estação meteorológica Davis vantage
vue 300

15 2 Un

Escada Extensível de Fibra de Vidro. Com comprimento ajustável e constituída por
duas partes, uma fixa e outra móvel.  Tamanho: 3,60 x 6,00 materos. Os degraus em
alumínio e perfil vazado. Faixas de segurança nas laterais em amarelo e preto. Catra-
cas e moitões para içamento e recuo automáticos. Sapatas de borracha antiderrapan-
te.Cintas de apoio para poste.Arroelas de reforço estrutural em todos os degraus. To-
das as ferragens utilizadas devem ser galvanizadas eletroliticamente e todas as porcas
autotravantes. apacidade mínima de trabalho 100 Kg."

16 2 un

Escada Extensível de Fibra de Vidro. Com comprimento ajustável e constituída por
duas partes, uma fixa e outra móvel. Tamanho: 4,80 x 8,40 metros. Os degraus em alu-
mínio e perfil vazado. Faixas de segurança nas laterais em amarelo e preto. Catracas e
moitões para içamento e recuo automáticos. Sapatas de borracha antiderrapante.Cin-
tas de apoio para poste. Arroelas de reforço estrutural em todos os degraus. Todas as
ferragens utilizadas devem ser galvanizadas eletroliticamente e todas as porcas auto-
travantes. Capacidade mínima de trabalho 110 Kg.

17 1 Un

Espectrofotômetro digital com faixa visível de 320 à 1020nm, monofeixe, banda de pas-
sagem de 4nm (fixa) com software exclusivo. Acompanha suporte para 4 cubetas de
10mm de caminho ótico, porta usb, bivolt. O espectrofotômetro possui um monocroma-
dor com flash holográfico em grade que permite precisão em variados comprimentos de
onda. Esse equipamento pode ser utilizado para trabalhos em absorbância, transmitân-
cia, concentração direta e fator de concentração. Possui um sistema automático e pre-
ciso que é gerenciado através de um microcomputador, ou diretamente no espectrofo-
tômetro. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador
através do software especial, já incluso. Utiliza porta usb para a conexão. Principais ca-
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racterísticas: Fácil de usar. Pressione um botão para fácil troca de modos de transmi-
tância, absorbância e concentração; auto zero e branco; grande display lcd; comparti-
mento de amostra grande, podendo acomodar cubetas de 5 a 100 mm de comprimento
de caminho ótico; projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas con-
venientemente; acompanha software com base em windows; dois pontos para medir a
concentração de amostras desconhecidas. Tipos de operação Fotometria - absorbân-
cia, transmitância, concentração Cinética - leitura cinética padrão Faixa de comprimen-
to de onda 320-1020 nm Largura de banda espectral 4 nm Precisão do comprimento de
onda ± 3 nm Repetibilidade do comprimento de onda 1 nm Configuração do compri-
mento de onda analógico Faixa de exibição fotométrica (a / %t / c) -0.097-1.999a 0-
125%t Precisão fotométrica (%t) ±1%t Repetibilidade fotométrica (%t) ±0,5%t Estabili-
dade ± 0,004a/h @500 nm Luz difusa ≤ 0,3%t @ 220nm, 340nm Porta de dados de saí-
da rs 232 Software de comunicação (desktop e laptop) compatível com windows xp,
vista e 7 Tela lcd Alimentação bivolt Lâmpada w de tungtênio (luz visível) sim Detector:
photodiodo de silício sim Suporte para 4 cubetas sim Peso 8 kg Acompanha o equipa-
mento 01 cabo de energia. 01 fusível (3a) 04 cubetas de vidro 01 cd do software 01
manual de instruções em português 01 suporte para 4 cubetas de 10 mm.

18 1 Un

Estereomicroscópio Trinocular Com Sistema Digital- LAB-KSZ-1.300- (inclui ilumina-
ção dupla e sistema digital  com software -  Câmera Digital  USB LABCS-1001 COM
ADAPTADOR C MOUNT)

19 1 un

Fatiador de carnes inox Lâmina 350mm - com motor monofásico de 1/2 CV, indicado
para a padronização de cortes de carnes em fatias. Base da máquina em aço inox, com
deslizamento suave da mesa de corte, montado em mancais com buchas e rolamentos
especiais. Mesa móvel superior / Inferior e mesa reguladora de corte em alumínio naval
de alta resistência a corrosão. Protetor do disco, removível, o que facilita a limpeza e hi-
gienização da máquina. Regulagem milimétrica, conferindo maior qualidade e precisão
do corte, com espessura de até 15 mm.  Disco fatiador de alta durabilidade, temperado,
cromado e polido, proporcionando maior resistência ao desgaste e precisão no corte.
Com sistema de segurança: botão de emergência, chave geral e botão reset. Tampa de
proteção  da  lâmina  com sensor  de  segurança  não  permitindo o  funcionamento  da
máquina quando removida. Carro com protetor semi circular de acrílico para proteger
as mãos do operador durante o processo de corte. Anti rearme que impede o religa-
mento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétri-
ca.

20 1 Un

Fogão de centro à gás industrial, alta pressão, com 8 queimadores, com forno, con-
feccionado em chapa aço carbono com pintura eletrostática á pó cinza grafite; grelhas
em ferro fundido medindo 425x425mm; queimador em ferro fundido tipo coroa; Manípu-
los em baquelite individuais com ajuste gradual de chama; painel com indicação gradu-
al de fogo alto e baixo através de gravação a laser; bandeja inferior coletora de resí-
duos em aço inoxidável; Aço carbono com pintura grafite em toda a estrutura, nivelado-
res de altura em poliamida 6.0 (nylon). Equipamento deve ser entregue montado e ins-
talado no local, com garantia mínima de 1 ano e com manual de instruções em portu-
guês.

21 1 Un

Lavadora e centrifugadora de roupas. Capacidade de 11 kg Abertura da Tampa Su-
perior;  Água Fria; Pés Niveladores; 5  Ciclos de Lavagem; 4 Níveis de Água; DisplayE-
letrônico; Funções Lava, enxágua e centrifuga; consumo Aproximado de Água 136 li-
tros; com Filtro;  Centrifugação 750 rpm; Potência 1/4 hp;  Cesto Inox com base de
plástico;  Diluição Anti-mancha, 220 V.
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22 1 Un

Medidor  de  Etileno  ESPECIFICAÇÕES:  Gama:  0-100ppm.  Resolução:  Sensor
0.2ppm. Display 0.1ppm. Célula típica e bateria de lítio: 1,5 a 2 anos. Dimensões: 190 x
135 x 60mm Bateria: Manganês Alcalino MN1604 (PP3). Vida da bateria com bomba:
20+ hrs. Tempo de resposta: 90% em 60sec. Fluxo da amostra: 0,8 l / min. Sensibilida-
de cruzada: CO: 40%, Etanol: 72%, CO2: 0%, H2: 0%, NH3: 0% H2S: 220%, MEK: 3%

23 1 Un

Medidor de gases O2 e CO2 Especificação: Gama: 0 - 25% de O2, 0 - 20% de CO2
Resolução: 0,1% Repetibilidade: 0,2% O2 Vida da célula: tipicamente 4 anos Capacida-
de da bateria: 8 horas de operação entre cargas. Carregador: universal 100 a 240v ac.
Dimensões: 210 x 90 x 170 mm. Fluxo da amostra: 0,8 L / min. Tempo de resposta:
98% em 60 seg.

24 1 Un

Medidor digital microprocessado de pH/MV/ ºC DE BANCADA:Display LCD alfanu-
mérico de 2 linhas X 16 caracteres que permite uma fácil leitura, textos em português e
de forma interativa auxiliam o usuário a operar o instrumento sem consultar o manual
de instrução, possibilidade de medição de pH, mV (potencial de oxi-redução) e  tempe-
ratura da amostra (compensação automática da temperatura), Nova Função  “Cheque
de Eletrodo” (Efetua 4 verificações no eletrodo definindo a qualidade do mesmo: Offset,
Tempo de Resposta, Sensibilidade (Slope) e Deriva (Drift)). Efetua verificação do eletro-
do automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é fei-
ta, executa a compensação automática da leitura em função da variação da temperatu-
ra de amostra, na faixa de 0 à 100ºC, dispõe da função “ TEMPERATURA FIXA” que
permite ajustar o valor de acordo com a conveniência do usuário, calibração automática
em 3 pontos com 3 buffers memorizados 4,01; 7,01; e 10,01 ou com soluções 4,01 /
6,86 / 9,18. alimentação 110/220 Volts. 2 Watts. Pode ser utilizado em uma variedade
de aplicações tais como: controle de qualidade de soluções, formulação, processamen-
to de alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos, estudos científicos e outros. Am-
biente de operação de 0 a 45ºC e 5 a 95% sem condensador, alimentação de 100 a
240 VAC, potência consumida de 4 VA, dimensões de 200 X 170 X 85 mm, peso de
500 gramas. Faixa de pH -2,00 a 20,00 pH Divisão pH - 0,01 pH Precisão Relativa
0,02% (FE)

25 1 Un

Micropipeta  TRANSFERPETTE 100-1000ul  (microlitro)  S  D-1000  BRAND.   Volume:
100-1000ul (microlitros)- Divisão: 1ul (microlitros)- Exatidao: 6ul (microlitros)- Coeficien-
te de variação: 2ul (microlitros) - Completamente autoclavável.- Display com 4 dígitos-
Pistão em vidro de alta resistência a corrosão- Botão de travamento do ajuste de volu-
me.- Calibração facilitada, através do display, sem uso de ferramentas.

26 1 Un

Microscópio binocular Sistema ótica infinita (cfi  60),  distância parafocal de 60mm,
correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. Estativa cons-
truída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem
a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platina dotada de
pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); Lâmpada de halo-
gênio de 6V/20W ou 6V/30W Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina
sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti
quebra lâminas; Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás) Tubo bi-
nocular ou trinocular Faixa de aumentos de 40 a 1500X Tubo binocular inclinado 45°
Oculares de 10 e 15X Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X Dimensões da
platina 216 x 150 mm. Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha fil-
tro azul Iluminação 6V/20W 

27 1 Un

Microscópio binocular: Com cabeçote móvel tipo Siedentopf com rotação de 360º e
inclinado a 30º. Oculares de 10X e 16 X (par) objetivas de 4x, 10x, 40x (retrátil) e 100x
220V
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28 1 Un Microscópio Estereomicroscópio com aumento de até 80X, iluminação dupla, bivolt

29 1 Un

Paleteira Hidráulica Manual com capacidade máxima de carga de 2200Kg. Compri-
mento útil dos garfos: 1150 mm. Largura externa dos garfos: 680 mm. Comprimento to-
tal:  1510 mm. Altura total:  1200 mm. Altura garfos elevados:  180 mm. Altura garfos
abaixados: 80 mm. Curso total: 100 mm. Rodas: nylon.  Roda direcional (mm) Ø 170 x
50  c/  rolamento de  blindagem dupla.  Rodagem carga:  simples.  Roda simples  (RS)
(mm) Ø 75 x 100 c/ rolamento de blindagem dupla Largura da roda: 530 mm.- Sistema
de giro: Com rolamento axial Peso: 68.00 Kg

30 8 un

Projetor de imagens Fonte de Luz: Laser/LED Híbrido; Tipo de Projetor: Mesa e Teto;
Durabilidade da Lâmpada: 20.000 horas; Resolução Suportada: 1280x800 (WXGA); Lu-
minância  mínimo  de:  3.000  Ansi  Lumens;  Contraste  mínimo  de:  1800:1;  Voltagem:
100V – 240V – 50/60 hz; Distância de Projeção acima de: 1,4 metros; Possuir alto fa-
lante;  Possuir menu de configuração do aparelho em português ou inglês;  Possuir
controle remoto que permita efetuar ajustes no projetor;  Visualização dos ajustes na
tela projetada; Vir acompanhado de: Cabo padrão VGA para conexão ao microcompu-
tador e cabo de força; Possuir  saída de áudio; Conexão para PC; Possuir  entradas
VGA e HDMI. "

31 1 Un
Pulverizador costal eletrônico 20 litros com regulagem para 40 e 70 PSI

32 2 Un Quadricóptero Drone: Aspectos Técnicos:  AERONAVE. Velocidade máxima de deco-
lagem: 6 m/s (Sport mode) Velocidade máxima de pouso: 4 m/s (Sport mode) Velocida-
de máxima: 20 m/s (Sport mode) Altitude máxima acima do nível do mar: 6000 m Tem-
po máximo de voo: 28 minutos Temperatura de operação: 0° a 40° C Deve possuir
modo GPS. Precisão para planar:Vertical: +/- 0.1 m (com sistema de posicionamento
ativo) ou +/-0.5 mHorizontal: +/- 0.3 m (com sistema de posicionamento ativo) ou +/-1.5
m Tamanho diagonal (Sem hélices): 350 mm. SISTEMA FRONTAL DE VISÃO. Amplitu-
de do sensor de obstáculos: 0.7 - 15 m, Ambiente de operação: Superfície iluminada e
com  padrão  identificável  (lux  >  15).   CÂMERA.  Sensor:   1/2.3”  (CMOS),  Pixels
efetivos:12.4 M. Lentes: FOV 94° 20 mm (Formato equivalente a 35 mm) f/2.8, foco ao
∞.  Intervalo  de  ISO:  100-3200 (vídeo),  100-1600  (foto).  Velocidade do obturador:  s
-1/8000s. Tamanho máximo de imagem: 4000×3000. Modos de fotografia: Foto única;
Fotos em bloco: 3 / 5 / 7 quadros; Auto Exposure Bracketing ( AEB ): 3 / 5 bracketed
frames at 0.7 EV Bias; Timelapse; HDR. Modos de vídeo: UHD: 4096×2160 (4K) 24 /
25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 /
25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p.  Bitrate máximo
de vídeos: 60 Mbps. Arquivos suportados: FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ). For-
mato  de  fotos:  JPEG,  DNG  (  RAW  )  Formato  de  vídeos:  MP4,  MOV  (MPEG-4
AVC/H.264) Tipos de cartão SD: Micro SD Capacidade máxima: 64 GB. Classe 10 ou
UHS-1 rating requisitado. CARREGADOR Voltagem: 17.4 V. Energia: 100 W.  . APLICA-
TIVO.  O  Equipamento  deve  possuir  um  aplicativo  para  dispositivos  móveis.  EIRP:
100mW Densidade Espectral de energia: 6.9mW/MHz Frequência da transmissão ao
vivo: 2.4GHz ISM. Qualidade da transmissão ao  vivo: 720P @ 30fps (Dependendo das
condições e do dispositivo móvel) Latência: 220ms (Dependendo das condições e do
dispositivo móvel) Que opere nos Sistemas Operacionais: iOS 8.0 ou mais recente ou
Android 4.1.2 ou mais recente. GIMBAL (Estabilizador de câmera) Intervalo de controle:
Inclinação -90° to +30° Estabilização: 3-eixos (Inclinação, roll, yaw). SISTEMA INFERI-
OR DE VISÃO. Intervalo de velocidade: ≤ 2 m acima do solo Intervalo de altitude: 0 - 10
m Intervalo de operação: 0 - 10 m Ambiente de operação: Superfície iluminada e com
padrão identificável (Lux > 15).  RÁDIO CONTROLE. Frequência de operação: 2.400
GHz a 2.483 GHz Distância máxima de transmissão: FCC Compatível: 5 km; CE Com-
patível: 3.5 km ( Sem interferência )Bateria: 6000 mAh LiPo 2S Energia do transmissor
(EIRP): FCC: 23 dBm; CE: 17 dBm Voltagem de operação: 7.4V @ 1.2A . BATERIA DE
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VOO INTELIGENTE. Capacidade: 5350 mAh. Voltagem: 15.2 V. Tipo: LiPo 4S. Energia:
81.3 Wh. Peso líquido  áximo: 475 g. Capacidade máxima de carga: 100 W. ITENS
QUE COMPÕE O  EQUIPAMENTO: 01 Aeronave com câmera e gimbal, 01 Rádio con-
trole,  04 Pares de hélices, 01 Bateria de voo.01 Carregador de bateria 01 Cabo de
energia 01 Trava do Gimbal 01 Cabo USB OTG 01 Cartão Micro SD (64 GB) 01 Case
de transporte. Manuais

33 1 un

Sistema didático para estudo e treinamento de posicionamento linear. O sistema
deverá ser composto por módulos contendo equipamentos e componentes normalmen-
te utilizados na indústria, porém adaptados para utilização em laboratório, que possibili-
tem o estudo e aprendizagem dos fundamentos relacionados com os temas acima.
Junto com a proposta deverá ser apresentado catálogo do sistema, em língua portu-
guesa, com as características e composição detalhadas de cada um de seus elementos
e fotos reais dos seus principais elementos (não sendo aceitáveis fotos montadas, de-
senhos ou fotos meramente ilustrativas), indicando quantidade e dimensões, para verifi-
cação da conformidade e consistência do sistema. Os módulos devem ter as caracte-
rísticas compatíveis entre si e devem ter consistência e sequência lógica. O sistema de-
verá ser formado no mínimo por bancada de posicionamento linear com estrutura cons-
truída em perfil de alumínio anodizado, armário confeccionado em MDP com gavetas
para acomodação dos módulos e acabamento em perfil de PVC preto; módulo fonte
chaveada; módulo CLP; módulo sensor indutivo; módulo indicador digital de posição;
módulo motor de passo; módulo drive para motor de passo; módulo servomotor; módu-
lo servoacionamento; módulo motor de indução; módulo inversor de frequência; módulo
indicador; kit de cabos.

34 1 un Sistema didático para estudo e treinamento em controladores lógicos programá-
veis com controle de processos. Este sistema deverá ser de constituição modular e
possibilitar a montagem em laboratório dos vários circuitos utilizados em aplicações de
CLP’s. deverá ser composto de vários módulos e um bastidor vertical, com dimensões
ideais para trabalho em laboratório, para fixação dos módulos e deverá permitir a fixa-
ção manual dos mesmos sem utilização de ferramentas ou parafusos. Os módulos de-
verão possuir todos os terminais e pontos de ligação dos componentes que deverão ser
disponíveis através de bornes de segurança. Os componentes, bem como seus termi-
nais, deverão ser identificados com as suas respectivas simbologia impressa. Deverá
ser apresentado catálogo do sistema, em língua portuguesa, com as características e
composição detalhadas de cada um de seus elementos, quantidade e fotos reais dos
seus principais elementos (não sendo aceitáveis fotos montadas, desenhos ou fotos
meramente ilustrativas) para verificação da conformidade e consistência do sistema. O
sistema deverá ser formado, no mínimo, pelos seguintes módulos: módulo de controla-
dor lógico programável: deverá conter uma CPU com alimentação por corrente contí-
nua e proteção, memória de trabalho superior a 75 kbyte, memória de carregamento de
no mínimo 4 mbyte, com no mínimo 10 entradas e 10 saídas digitais, 02 entradas e 01
saída analógica de tensão e corrente, led’s indicativos das portas e do estado operacio-
nal do sistema, no mínimo 04 interfaces profinet, protocolo modbus, TCP/IP e AS-I, si-
mulador de várias entradas digitais, cabos de comunicação. Deverá incluir uma licença
de software de operação e programação, que possibilite a programação e emulação do
CLP e deverá incluir software scada. Deverá permitir a programação do CLP nas lin-
guagens mais comumente utilizadas em ambiente industrial e acadêmico, incluindo no
mínimo ladder, structured control language, function block diagram e suportar definição
da estrutura do projeto utilizando recursos em blocos de organização, blocos funcio-
nais, blocos de função e bloco de dados. Módulo de interface homem máquina (IHM):
deverá possuir display colorido de no mínimo 6 polegadas, sensível ao toque, com re-
solução mínima de 800 por 400 pixel, com mais de 60.000 cores e permitir a leitura de
dados, controle e interação com CLP e com dispositivos periféricos através de interface
ethernet com vários protocolos. Deverá ainda possuir no mínimo 6 teclas de função
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programáveis na parte frontal, teclado numérico e alfanumérico, saída acústica de sina-
lização e porta USB. Alimentação em corrente contínua. Deverá utilizar software de pro-
gramação que inclua software scada com biblioteca de elementos. Deverá permitir  a
geração de animações e transições das imagens em uma única tela, e ter no mínimo
100 objetos por tela e no mínimo 200 telas. Além do módulo de CLP deverá incluir ain-
da os seguintes módulos: fonte de tensão com proteção e saídas fixas e variáveis; indi-
cador de mais de um sinal analógico simultâneo; motor de passo com acionamento;
motor DC com encoder e acionamento adequado para CPL; indicadores luminosos de
sinais de saída digital; conversor A/D e D/A; simulador de sinais de entrada com chaves
NA/NF com retenção e pulsação,  chaves de contato momentâneo tipo push-button,
chaves tipo thumbweel bcd; relês independentes com contatos reversíveis; potenciôme-
tros lineares para simulação de sinais de tensão ou corrente. Deverá ainda possuir um
sistema independente de simulação de processos industriais que possibilite a execução
de programas experimentais do CLP, envolvendo variáveis digitais e analógicas de en-
trada e saída do processo, que deverá possuir: tanques, bomba, sensores e transmis-
sores de variáveis de processo (nível, pressão, vazão e temperatura) e sistema de con-
trole de todas as variáveis. Acessórios que deverão acompanhar o sistema: software de
programação do CLP e interface homem máquina, manuais técnicos, apostila com teo-
ria e exercícios práticos sobre controladores lógicos programáveis, com as informações
técnicas para operação e configuração / parametrização e roteiro e atividade prática
para o desenvolvimento do supervisório scada do sistema de simulação de processos
industriais, em português; conjunto de cabos em tamanho e número suficiente para a
realização dos experimentos propostos no manual.

35 2 Un Sistema didático para estudo, treinamento e simulação em manufatura integrada
por computador. O sistema deverá demonstrar na prática as operações aplicadas em
sistema reais de manufatura integrada através de componentes elétricos, eletrônicos e
pneumáticos e deverá permitir aos instrutores e estudantes não somente a análise e
observação de eventos,  mas  também a operação,  programação e  manipulação em
condições diversificadas. O sistema deverá ser montado sobre um arranjo compacto e
em uma base construída em alumínio anodizado contendo terminais de válvulas, cilin-
dros pneumáticos de diversos tipos, sensores, motores, fonte de alimentação, controla-
dor lógico programável, integrado na base, com todas as entradas e saídas analógicas
e digitais necessárias ao sistema, deverá ser fornecido um software de programação do
CLP compatível com a norma IEC 61131-3 e em português. Esta estação deverá ser
formada, no mínimo, pelos seguintes módulos com as quantidades e características
compatíveis com todo o sistema: esteira transportadora formada por uma cinta flexível
de tecido emborrachado em forma de loop contínuo acionada por motor de corrente
contínua, com sensores de identificação de material; unidade de transferência horizon-
tal,  acionada pneumaticamente,  com sensores;  manipulador  cartesiano  com braços
pneumáticos com cilindros guiados e garra de dupla ação com capacidade de carga
mínima de 0,5 kg e sensores; mesa giratória com seis postos, acionada por motor de
corrente contínua e sensor de posição; simulador de processo acionado e posicionado
pneumaticamente; dispositivo de fixação da peça de trabalho a ser processada; mani-
pulador horizontal montado em guias lineares com sapatas de material auto-lubrificante
com braço de descarga rotativo acionado pneumaticamente com garra pneumática de
dupla atuação; unidade de pesagem; quadro de comando, integrado na base, com cha-
ve on-off, botões de partida/parada e de emergência; unidade de tratamento de ar com
filtro e conexões; terminais de eletroválvulas pneumáticas com possibilidade de aciona-
mento manual e luz indicadora de acionamento; fonte de alimentação; conjunto de pe-
ças de trabalho conforme e não conforme com dimensões e formato compatível com o
sistema. O sistema deverá conter licença de software supervisório tipo scada (supervi-
sory control and data acquisition) para simulação do sistema bem como geração de co-
mando através de comunicação com o CLP e deverá possuir a capacidade de monito-
rar e supervisionar a estação e ainda permitir  um link entre elas através de rede de
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computadores. O sistema deverá ser fornecido com manual de teoria e práticas e pelo
menos um programa de operação completo. Deverá ser fornecido o cabo de programa-
ção  do  CLP da  estação  de  manufatura  bem  como,  a  ferramenta  de  programação
(software) e edição. Deverá acompanhar o sistema: manuais técnicos de todos os seus
elementos com as informações técnicas para operação, configuração / parametrização
e treinamento. Deverão ser apresentados catálogos de cada um dos elementos deste
sistema, em língua portuguesa, com fotos reais (não sendo aceitáveis desenhos ou fo-
tos meramente ilustrativas), indicando a quantidade, a composição e as características
técnicas detalhadas de cada elemento. Deverá ser entregue instalado, com start-up e
capacitação dos professores. Garantia de pelo menos 12 meses.

36 1 Un
Temporizador (timer) Digital Liga /desliga com 8 ou 9 programas diários

37 1 Un

Ultrassom veterinário  Monitor  LED de 12 polegadasAngulação do monitor  até  30
graus Bateria de Lithium DICOM Conecta 1 transdutor Armazenagem: 8G AC 100-240V
50/60Hz -  Bivolt  automático  Voltagem interna:  19V -  3.16ª  Tipo de  bateria:  Lithium
14,8V - 4400 mAh Modos de imagem disponíveis: B, M, BB, 4B, BM

38 2 un

Varal de Chão, com abas dobráveis. Com estrutura em tudo de alumínio, peças plásti-
cas em polipropileno. Proteções emborrachadas. Capacidade: 8,16m de roupa. Conteú-
do e Dimensões: Comprimento: 1,53m, Largura: 56cm e Altura: 91 cm.

Total estimado Geral: 494.403,80

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

4.2 Aplicam-se às amostras o disposto no item 11.8 e subitens do edital.

5. CLASSIFICAÇÃO DE OBJETO 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 será 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;

6.2 A quantidade contratada deverá ser entregue no setor de almoxarifado do órgão solicitante, em até 20
(vinte) dias úteis após a retirada da Nota de Empenho ou, quando for o caso, conforme estabelecido na des-
crição do item constante no item 2 do presente Termo, devidamente acompanhados da Nota Fiscal;

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
7.1 O recebimento do objeto deverá ser efetuado pelo Chefe do Almoxarifado do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, e deverão ser recebidos da seguinte forma:
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7.1.1 Provisoriamente, pelo Chefe do Almoxarifado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, conta-
dos da entrega dos materiais no Setor de Almoxarifado do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, para posterior verificação da con-
formidade do material com as especificações exigidas.

7.1.2 Definitivamente,  Coordenação de Administração e Finanças, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade qualitati-
va 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.
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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.
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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. PERIODICIDADE DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão, no exercício de 2016, à conta
do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 108785, fonte: 0112000000, Elemento de Despesa:
3.3.90.30. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação que, por ventura ocorrerem em
exercício futuro, correrão a conta dos créditos orçamentários então vigentes.

13. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

13.1 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 altera-
ções,  Lei  n°  10.520/02,  de  17/07/02,  Decreto  nº  5.450/05,  de  31/05/2005,  e  Decreto  7.892/2013  de
23/01/2013 aprova o presente termo de referência de procedimento Licitatório na modalidade Pregão Ele-
trônico(SRP). 

Rio do Sul (SC), 15 de agosto de 2017.

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral
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ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 14/2017

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2016

PROCESSO Nº 23353.001279/2017-09
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 14/2017, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo Diretor Geral; 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 Aquisição  de equipamentos, 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 14/2017, serão órgãos participantes.

2.1.1 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração
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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
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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
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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
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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                                                                          
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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 14/2017 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
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ANEXO III

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 QTDE UN
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

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

                                       


