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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Nº 09/2020

PROCESSO Nº 23353.001275/2020-18 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – Campus Rio do Sul, por meio do Departamento de Administração e Planejamento, sediado na Rua
Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio do Sul, realizará licitação, para Registro de Preços,
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento Menor Preço por item, nos termos da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05
de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão:  09/11/2020
Horário: 09h (horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/
UASG: 158458

1. DO OBJETO

1.1. O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  aquisição  de
equipamentos,  mobiliários e materiais  para atender o Edital  Pró Infra  15/2020 – IFC Campus Rio  do Sul,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. As unidades de fornecimento e descrição dos itens estão especificados no Termo de Referência –
Anexo I deste edital. Em caso de divergência com o sistema comprasnet ou nota de empenho, prevalece o
edital.

2. DOS REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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3.2. O  cadastro  no  SICAF  deverá  ser  feito  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal,  no  sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira –ICP – Brasil.

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

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora
da  licitação  por  eventuais  danos decorrentes  de  uso  indevido  das  credenciais  de  acesso,  ainda  que  por
terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta  licitação,  e  que  estejam  com Credenciamento  regular  no Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1.  Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2.  A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor  rural  pessoa  física  e  para  o  microempreendedor  individual  -  MEI,  nos  limites  previstos  da  Lei
Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos  administrativos,  na  forma  da
legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5.  Que  estejam  sob  falência,  concurso  de  credores,  concordata  ou  em  processo  de
dissolução ou liquidação;

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que  cumpre  os  requisitos  para  a  habilitação  definidos  no  Edital  e  que  a  proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;

4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,  concomitantemente  com  os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a  documentação  de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da
LC nº 123, de 2006.

5.5. 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. 

5.6. Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta  e  os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não  será  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificação  entre  as  propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema  eletrônico,  dos
seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante; 

6.1.4. Descrição  detalhada  do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à  especificação  do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável,  o modelo, prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2. O Licitante deverá anexar um folder, prospecto e/ou foto do equipamento ofertado
junto com a sua proposta.

6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
6.5. Os preços ofertados,  tanto  na  proposta inicial,  quanto na etapa de lances,  serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
6.6. O prazo de validade da proposta não  será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação. 
6.7. Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de  regência  de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
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6.7.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por  parte  dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A  abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que  somente  estas
participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances,  que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de  1% (um por
cento).
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração
da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente.
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7.13. Encerrada  a  fase  competitiva  sem que  haja  a  prorrogação  automática  pelo  sistema,  poderá  o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,
em prol da consecução do melhor preço.

7.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar. 
7.2. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.3. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.4. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após  decorridas  vinte  e  quatro  horas  da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.5. O  Critério  de  julgamento  adotado  será  o  menor  preço,  conforme  definido  neste  Edital  e  seus
anexos. 

7.6. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.7. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte  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 disposto nos arts. 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.8. Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se
encontrarem  na  faixa  de  até  5%  (cinco  por  cento)  acima  da  melhor  proposta  ou  melhor  lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.9. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.10. Caso  a  microempresa  ou a  empresa  de pequeno porte  melhor  classificada  desista  ou  não  se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.13.1. No pais;
7.13.2. Por empresas brasileiras; 
7.13.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.13.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei  para
pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social  e  que  atendam  às  regras  de
acessibilidade previstas na legislação.
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7.14. Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema  eletrônico  dentre  as
propostas ou os lances empatados. 
7.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.15.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)  horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados. 

7.16. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. O  licitante  qualificado  como  produtor  rural  pessoa  física  deverá  incluir,  na  sua  proposta,  os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do
disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
8.3. Será desclassificada a proposta ou o  lance vencedor,  apresentar  preço final  superior  ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),  desconto menor do que o mínimo exigido ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas), sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É  facultado  ao  pregoeiro  prorrogar  o  prazo  estabelecido,  a  partir  de  solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.6.2. Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  os  que
contenham  as  características  do  material  ofertado,  tais  como  marca,  modelo,  tipo,  fabricante  e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu anterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
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8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões
de qualidade  e desempenho,  não  possa  ser  aferida  pelos  meios  previstos  nos  subitens  acima,  o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.

8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização
do procedimento para a avaliação das amostras,  cuja  presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.6.3.3.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8. Havendo necessidade,  o  Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando no “chat”  a  nova  data  e
horário para a sua continuidade.
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das  condições  de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;  
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
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9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas  “b”,  “c”  e  “d”  acima  pela  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também poderá
ser realizada em nome de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve  fraude  por  parte  das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,  linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto,  previsto  nos arts.  44 e 45 da Lei  Complementar  nº  123,  de 2006,  seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do
SICAF,  nos  documentos  por  ele  abrangidos em  relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e
trabalhista,  à  qualificação  econômica  financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o  disposto  na  Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº
03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema,  deverá  atender  às  condições  exigidas  no
cadastramento  no  SICAF até  o  terceiro  dia  útil  anterior  à  data  prevista  para  recebimento  das
propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes  na  data  da  abertura  da  sessão  pública,  ou  encaminhar,  em conjunto  com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.3. O  descumprimento  do  subitem acima  implicará  a  inabilitação  do  licitante,  exceto  se  a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos  mediante
apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver  dúvida  em relação  à  integridade  do
documento digital.

9.5. Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de  CNPJ/CPF  diferentes,  salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial,  todos os documentos deverão estar  em nome da filial,  exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos  pertinentes  ao  CND e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a  centralização  do
recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica: 
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual  de responsabilidade limitada -
EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  na  Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.4. Inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com averbação  no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6. No  caso  de  cooperativa:  ata  de  fundação  e  estatuto  social  em  vigor,  com  a  ata  da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
9.8.7. No caso  de empresa ou sociedade estrangeira  em funcionamento  no  País:  decreto  de
autorização;
9.8.8. Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da
consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação  de
certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,  mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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;

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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9.9.7. Caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais  relacionados  ao  objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa
de pequeno porte  deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,  já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por  balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser  atualizados por  índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,  a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
9.10.2.2. 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;
9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.
9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de  uma  declaração,  sob  as  penas  da  lei,  de  que  tal  auditoria  não  foi  exigida  pelo  órgão
fiscalizador;

9.10.3.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um)
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.10.4. As empresas 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,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente. 

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
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inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.12.1. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente  posterior  à  fase  de
habilitação.

9.13. Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como microempresa  ou
empresa  de  pequeno  porte,  e  uma  vez  constatada  a  existência  de  alguma  restrição  no  que  tange  à
regularidade fiscal  e trabalhista,  a mesma será convocada para,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.14. A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação.  Se,  na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.15. Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além
da aplicação das sanções cabíveis.

9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

10.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de  02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo  divergência  entre  os  preços  unitários  e  o  preço  global,  prevalecerão  os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,  sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto,  o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste,  caberá ao Pregoeiro  verificar  a tempestividade e a existência  de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no  endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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12.1.1. Nas  hipóteses  de  provimento  de  recurso  que  leve  à  anulação  de  atos  anteriores  à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando  houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classificado  ou  quando  o  licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade  competente,  após  a  regular  decisão  dos  recursos
apresentados.
13.2. Após a fase  recursal,  constatada  a regularidade dos atos praticados,  a  autoridade competente
homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

14.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-
se meça fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão 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 assinada e devolvida no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. 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.

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou serviços  com preços iguais  aos do licitante  vencedor  na sequência  da classificação  do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após  a  homologação  da  licitação,  em sendo  realizada  a  contratação,  será  firmado  Termo  de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para  assinar  o  Termo  de  Contrato  ou  aceitar  instrumento  equivalente,  conforme  o  caso  (Nota  de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital. 

16.2.1. Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade  para  a
assinatura  do  Termo de  Contrato  ou  aceite  do  instrumento  equivalente,  a  Administração  poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O  prazo  previsto  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite  da  Nota  de Empenho ou  do  instrumento  equivalente,  emitida  à  empresa  adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida  Nota  está  substituindo  o  contrato,  aplicando-se  à  relação  de  negócios  ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
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16.4. O  prazo  de  vigência  da  contratação  é  de  12  (doze)  meses prorrogável  conforme previsão  no
instrumento contratual ou no termo de referência. 

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN. 

16.5.1. Nos casos  em que houver  necessidade de assinatura do instrumento de contrato,  e  o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus,
antes da contratação.

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua
situação  perante  o  cadastro  no  prazo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  sob  pena  de  aplicação  das
penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na  assinatura  do  contrato  ou  da  ata  de  registro  de  preços,  será  exigida  a  comprovação  das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro
de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras  acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
20.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
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21.1.1. Não  assinar  o  termo  de  contrato  ou  aceitar/retirar  o  instrumento  equivalente,  quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. Apresentar documentação falsa;

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6. Não mantiver a proposta;

21.1.7. Cometer fraude fiscal;

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

21.3. 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.
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.4.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não  acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.4.2. Multa  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco)  por  cento)  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
21.4.3. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

21.5. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;
21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.7. Se,  durante  o  processo de aplicação de penalidade,  se houver  indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e
decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  investigação  preliminar  ou  Processo  Administrativo  de
Responsabilização – PAR. 
21.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional  ou estrangeira  nos termos da Lei  nº  12.846,  de 1º  de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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21.9. O  processamento  do  PAR não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos  administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
21.10. Caso o valor  da multa  não seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos  causados pela  conduta do
licitante,  a  União  ou Entidade poderá cobrar  o  valor  remanescente judicialmente,  conforme artigo  419 do
Código Civil.
21.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.12. 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.
21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.14. As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no  Termo  de
Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

22.20. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.

22.21. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em
relação ao licitante melhor classificado.

22.22. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase
competitiva.

22.23. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até  03 (três)  dias úteis  antes da data  designada para a  abertura  da sessão pública,  qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A impugnação poderá ser  realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras.riodosu@ifc.edu.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-
644 – Rio do Sul, setor de Compras e Licitações.
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
23.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente
por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
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23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.7.1. A  concessão  de  efeito  suspensivo  à  impugnação  é  medida  excepcional  e  deverá  ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e  vincularão  os
participantes e a administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2. 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, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.

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

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

24.6. As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em favor  da  ampliação  da
disputa entre  os interessados,  desde que não comprometam o interesse da Administração,  o princípio  da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos  de  preparação e apresentação  de suas  propostas  e  a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ifc-riodosul.edu.br, e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio
do Sul - SC, nos dias úteis, no horário das 08hs às 12h e 13h às 17hs, mesmo endereço e período no qual os
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência.

24.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.
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Rio do Sul, 21 de Outubro de 2020.

André kuhn Raupp – Assinado Digitalmente

Diretor Geral
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2020

PROCESSO Nº 23353.001275/2020-18 

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de  equipamentos, mobiliários e materiais  para atender o Edital Pró Infra 15/2020 – IFC
Campus Rio do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

Item
 Descrição

Quant Valor Unit
Valor
Total

1

Mesa Digitalizadora com conexão padrão usb, resolução mínima de 2540
lpi, 4 teclas de atalho configuráveis, área ativa mínima de 152 x 95 mm,
com caneta sem  fio com tecnologia de ressonância elemagnética e com
no  mínimo  4096  níveis  de  pressão.  Deverá  ter  compatibilidade  com
sistemas operacionais windows 2000, xp, vista, 7, 10, Mac OS X 10.11 e
superiores de 32 e 64 bits. Deverá ser fornecido cabo USB e pontas de
reposição para as canetas e garantia de pelo menos 1 (um) ano em todo o
conjunto. Modelo de referencia: WACOM INTUOS CTL4100

6 684,82 4.108,92

2

Balança eletrônica de Precisão com capacidade de 3 kg. Características
Técnicas: - Calibração externa – capacidade (min): 3100g; - resolução no
display:  0,01g;  -repetibilidade  (desvio  padrão):  menor  igual  0,01g;  -
linearidade:  0,03g;  -  tempo  de  resposta  (aproximadamente:  1  a  1,2
segundos;  -  temperatura  de  trabalho:  5-40  °C;  -  sensibilidade  do
coeficiente de temperatura (10-35°C): +/- 5 ppm/°C (10- 30°C); - tamanho
do prato: 160 x 124 (mm); - dimensões: (L)170 x (P)240 x (A)75 (mm); -
peso: 2,2 kg; - alimentação: adaptador de corrente alternada - 90 – 220
volts,  50/60 Hz; -  display:  LCD; -  balança de alta  estabilidade;  -função
contadora  e  várias  unidades  de  conversão  a  escolha  do  usuário;  -
Opcionais:  impressora  EP-60A e  interface  para  conexão com PC IFB-
102A (RS232).

1 5851,67 5851,67

3

Destilador  para  óleos essenciais.  Temperatura:  Até  ±300°C Volume do
balão: 5000ml Controle de temperatura: Analógico Vidrarias: Balão, tubo
de refrigeração e condensadores retos tipo Liebig graduada Resistência:
Tipo NiCr incorporado Torneira de coleta: Tipo stop-flow Manta: Fiberglass
Base: Totalmente em aço inox Dimensões: L=800 x P=450 x A=770 mm
Peso: 7 kg Potência: 650 Watts Tensão: 220 Volts.

1 7008,50 7008,50
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4

Dinamizador Denise – Especificação do Equipamento Dinamizador Denise
possui um braço móvel em cuja extremidade existe uma garra capaz de
manter firmemente fixados dois frascos de até 100ml cheios com líquidos.
O  braço  realiza  movimentos  periódicos,  reproduzindo  com  grande
uniformidade  o  movimento  realizado  manualmente  na  dinamização  de
ingredientes utilizados na preparação de medicamentos. O equipamento
foi projetado para realizar 100 ciclos de dinamização em 33 segundos e
desligar-se automaticamente. A precisão eletrônica deste controle garante
não  só  a  uniformidade  como  a  reprodutibilidade  das  operações  de
dinamização, além de dispensar a atenção permanente do operador. O
acompanhamento da operação pode ser realizado a distância através de
mostradores luminosos existentes no painel de controle. Características *
Para  a  dinamização  Hahnemanniana  com  reprodução  perfeita  dos
movimentos de um braço humano. * Robusto, compacto e silencioso. *
Evita fadiga muscular e óssea. * Sistema de fixação rápida. * Capacidade
para até 4 frascos de: 10 a 30ml, dois de 60 até 100ml ou um de 250ml *
Ciclo:  100 pulsos em 33 segundos.  *  Parada automática no centésimo
pulso ou parada manual em qualquer ponto. * Chave geral de partida com
contador  digital  luminoso.  *  Dimensões:  305x305x220mm.  *  Pontos
extremos: 305x305x450mm * Peso: 19kg

1 7519,60 7519,60

5

Balança de precisão de 0,01g, capacidade de pesagem 2200 g, Spandrift
+/- 6ppm/C, Resolução 0,01g, bivolt, tempo de estabilização 3 segundos

1 2432,68 2432,68

6

Clinômetro Florestal  Eletrônico,  que  permita  a  tomada  de  medidas  de
inclinação e altura e que calcule a distância, com resolução de 0,1m <
100m em medições de altura e resolução de 0,1 grau e precisão de + ou -
0,2 graus em medições de ângulo, equipado com buzzer, visor de LCD e
retroiluminação, que opere em temperaturas entre 15 e 45 graus Celsius.
Similar: marca Haglöf.

1 3217,78 3217,78

7

Homogeneizador  mecânico  de  tecidos  tipo  Turrax:  ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS: Velocidade variável de 8.000 à 30.000 rpm,  Nível de Ruído:
72dB, Fator de Operação: 100%, Temperatura de Operação: 5ºC a 40ºC,
Peso: 0.6 kg (sem suporte). Possibilita trabalhar com volume de amostras
de 0,1 à 50mL POTÊNCIA ENTRADA/SAÍDA: 130W / 80W. VOLTAGEM:
220 Volts (50/60 Hz)

1 13338,06 13338,06

8

Kit completo de pulverizador pressurizado co2, com 01 barra de 03 bicos
aplicação frontal, espaçamento de 50 cm com anti-goteijo e conexão com
filtros e pontas bd 110 02, capas de pontas/engate rápido; com 01cilindro
de  alumínio  para  co2,  cap.  De 02  kg  de  carga;  com 01  regulador  de
pressão para co2, com manômetro em glicerina, mangueira com molas
nas extremidades; com 01 back pack (suporte para cilindro co2); com 01
kit lança, válvula/gatilho em latão (teejet), manopla antebraço, manômetro
seco  e mangueira com molas nas extremidades (com engate rápido); com
01 pescador para garrafa pet, com dois apêndices, engates rápidos.

1 3597,50 3597,50
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9

Trilhadora  de  parcelas  experimentais  para  feijão,  soja,  milho,  trigo.
Características mínimas: sistema de trilha com cilindro e côncavo dentado,
alimentação através de esteira, limpeza das sementes através de peneira
e  ventilação  dos  detritos,  bica  de  coleta  de  grãos  para  saquinhos  e
pacotes, regulagem de rotação do cilindro, proteções de correias e polias,
rendimento de parcelas: 40 a 60 parcelas/hora. Motor elétrico 7,5 CV ou
mais  ou  motor  diesel  com  partida  elétrica.  Dimensões:  2.100  mm
(comprimento)  x  900  mm  (largura)  x  1.200  mm  (altura)  ou  mais.
Especificações iguais ou superiores.

1 27950,00 27950,00

10

MEDIDOR  DE  UMIDADE  DE  IMPUREZAS  E  DE  GRÃOS;  Analisador
portátil de umidade de grãos, percentual de defeitos, e impurezas e PH
(Peso  do  Hectolitro).  Eletrônico,  digital  e  micro  processado,  realiza  a
medida  de  umidade  em  aproximadamente  15  segundos,  fornecendo
resultados  em  valores  percentuais  precisos  e  confiáveis.  Menu  em
Português. Armazena até 250 produtos diferentes. Teclado com somente
cinco teclas, facilita treinamento e utilização. Display de Cristal líquido com
Backlight.  Sistema de Medição Capacitivo.  Faixa de umidade de 1% a
50%, dependendo da cultura. Mostra a faixa de medida em % de cada
escala  de  produto  no  display.  Divisão  da  Umidade  0,1%  ou  0,01%
selecionável. Precisão da Umidade ± 0,25% em relação à estufa na faixa
da escala, com grãos limpos. Com balança eletrônica incorporada, permite
cálculos de porcentagem extremamente precisos para a classificação dos
grãos.  Função exclusiva para a  determinação direta  do peso hectolitro
(Kg/100L),  acompanha  régua  plástica.  Exclusivo  sistema  de  Auto
Calibração que reajusta o equipamento a cada medida. Permite escolha
do “número de medidas para média” de 1 a 5 para apresentar a média da
leitura final. Para medidas de umidade acima de 22% torna obrigatória a
passagem da amostra por três vezes para a obtenção da média. Exclusivo
Algoritmo  de  Compensação  automática  de  temperatura  atua  de  0ºC a
50ºC. Compara a temperatura da amostra com a temperatura ambiente,
antes de mostrar  a umidade e inibe a medida caso a diferença esteja
acima do permitido. Auto diagnóstico verifica condições dos termômetros,
do Capacímetro e da balança. Fornece mensagens de erro identificando
eventuais  problemas.  1  Saída  serial  RS-232-C  bidirecional,  podendo
receber cabo opcional USB exclusivo. Exclusivo sistema de Atualização,
Criação e Seleção de Equações via Internet. Se com impressora opcional
acoplada permite relatórios com Data, Hora, Numero de série, Versão da
Equação,  Firmware  e  Hardware.  Numera  amostras  sequencialmente.
Modo de Impressão para Computador ou relatório BPM. Para proteção,
acesso a Configuração somente com Hardlock. Circuito blindado protegido
contra intempéries. Número de Escalas 68 de fábrica, pode receber até
250 escalas. Umidade Faixa 1% a 50%, depende do Produto. Divisão na
Umidade 0,1% ou  0,01% selecionável.  Precisão  ±0,25% em relação  à
Estufa na faixa da escala. Limites de Umidade: Depende do produto, vide
cada produto. Balança Faixa 0 a 1.000g Divisão 0,1g Precisão ±0,2g Peso
da  Amostra:  Depende  de  cada  produto.  Termômetro  Amostra  Faixa
Operação 0º a 100ºC Divisão 0,1ºC Precisão ±0,3ºC Função: Correção
automática  de  temperatura  da  amostra,  dentro  de  2  a  15  segundos
dependendo  da  diferença  de  temperatura  entre  a  amostra  e  o  G650i.
Faixa  de  correção  de  0ºC  a  50ºC.  Termômetro  Instrumento  2  Faixa
Operação 0º a 100ºC Divisão 0,1ºC. Precisão ±0,3ºC Função: Monitora a

1 5002,83 5002,83

Rua Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio do Sul
(47) 3520-8216 – compras.riodosul@ifc.edu.br

www.ifc-riodosul.edu.br

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


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

temperatura de operação do G650i  e  a diferença entre  a  amostra  e  o
instrumento. Saída de Dados Serial RS232C Bidirecional. Peso 3,90 Kg
Dimensões (LxAxP) 345 x 300 x 168mm Alimentação Fonte Full Range de
90V a  240VAC.  Temp.  de  operação  Temperatura  ambiente  entre  0°  a
45°C.  b Acessórios inclusos:  Manual  de instruções;  Adaptador  de rede
Bateria 9 V (instalada) Régua para peso hectolitro Bolsa para transporte

11

Fotômetro multiparâmetro à prova d'água, analisa mais de 30 parâmetros;
com  célula  de  medição  integrada  ao  gabinete;sem  cubetas;  utiliza
reagentes em fitas; faixa de temperatura da amostra entre 15 e 35 graus
Celsius; comprimento de onda duplo (525a 638nm). (similar ASKO) 1 4357,93 4357,93

12

Medidor de oxigênio dissolvido de bolso,  à prova d'água, com eletrodo
substituível; faixa de medição de 0 - 20mg/L; faixa de temperatura de 0 -
60 graus Celsius com compensação automática de temperatura. 1 1480,40 1480,40

13

Estufa  de  secagem e  esterilização  com circulação  e  renovação de  ar.
Especificações  técnicas:  temperatura:  ambiente  +7°c  a  150°c  com
renovação de ar;  controle de temperatura:  digital  microprocessado com
sistema pid e certificado de calibração rbc; sensor de temperatura: tipo "j";
precisão  de  controle  da  temperatura:  ±1°c,  uniformidade:  ±4°c;
capacidade: de ao menos 4 bandejas distantes 110 ou 150mm entre si;
motor  de  indução:  de  ¼  cv,  e  fácil  acesso  para  manutenção,  sem
necessidade  de  deita-la  ou  desmontar  a  isolação  térmica;  sistema  de
circulação  de  ar:  ventilação  interna  no  sentido  horizontal;
circulação/renovação:  sistema  manual  para  selecionar  o  tipo  de
circulação;  isolamento  termico:  térmico  com  dupla  camada  de  fibra
cerâmica e lã de  vidro;  vedação: porta com silicone moldado; câmara
interna:  em aço inox polido;  gabinete:  em aço carbono com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática; dimensões internas: l=595 x p=620 x
a=595  mm;  dimensões  externas:  l=850  x  p=800  x  a=1230  mm;  peso
suportado  por  bandeja:  até  10kg;  peso:  120  kg;  potência:  1650  watts;
tensão: 220 volts; deve acompanhar: - ao menos 02 bandejas, - ao menos
02  fusíveis  extra,  -  manual  de  instruções  com  termo  de  garantia;
segurança:  sistema  de  proteção  contra  superaquecimento;  energia:
acionamento das resistências por sistema cabo de energia trifilar (duas
fases e uma terra) com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos,
nbr  nm 243 e nbr  14136;  deve atende a aplicação de utilização para
secagem de material, vidrarias e amostras em geral, podendo ser utilizada
para determinação de umidade, possuindo ou não sistema de circulação e
renovação de ar; as resistências devem apresentar garantia de 24 meses,
no mínimo; o isolamento com dupla parede deve permitir melhor controle
da temperatura, de forma a minimizar as perdas durante o processo de
aquecimento;  o perfeito  isolamento deve permitir  também economia  de
energia  de  forma  a  não  ser  necessário  o  uso  de  resistências  de  alta
potência; as paredes em aço inoxidável devem facilitar a limpeza e ser
muito mais duráveis devido à resistência contra corrosões; o termostato de
segurança  deve  trabalhar  de  forma  independente  de  controle
microprocessado e  ser  acionado caso  ocorra  alguma falha  no  sistema

1 12240,74 12240,74
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evitando que a temperatura ultrapasse o limite ajustado, permitindo maior
segurança e precisão da análise; o sistema de circulação e renovação de
ar deve proporcionar um eficaz sistema de ventilação interna, promovendo
maior  homogeneidade  de  temperatura  em diferentes  pontos  dentro  da
estufa; o sistema de circulação e renovação de ar deve proporcionar uma
secagem mais eficaz e rápida das amostras ali  inseridas; o sistema de
circulação  e  renovação  de  ar  deve  prorrogar  o  tempo  de  vida  útil  do
gabinete  interno  em  aço  inoxidável,  evitando  corrosões;   o  sistema
termomecânico que deve ser programável com no mínimo 10% acima da
temperatura ajustada, de forma a proteger a resistência do equipamento e
as  amostras  que  estão  acondicionadas;  o  sistema  de  proteção  da
resistência, não deve permitir que a mesma seja acionada se ocorrer pane
no motoventilador;

14

Pulverizador  e  dosador  costal  a  bateria.  Possuindo  sistema  de
temporizador que aplica dosagens de 5 a 300ml, com precisão e muito
mais rapidez.  Sendo de uso fácil,  prático e preciso.  Possui  sistema de
alternância  de  dosador  para  pulverizar  com apenas  um botão  no  seu
painel.  Ficha  têcnica:  O  tanque  deverá  ter  a  capacidade  de  20  litros.
Diâmetro  do  bocal:  115  mm  e  material  de  polietileno.  Bomba  do  tipo
diafragma, pressão de trabalho (máxima):  60 psi  (4.1 bar)  e vazão em
aberto:  1,9  6/min.  Bateria  tipo:  Lítioíon,  recarregável.  Tensão  nominal:
14,4v d.c capacidade 60wh (4200 mah) e tempo de recarga máxima de
4hs.

1 1413,30 1413,30

15

Câmara de congelamento de sucos e polpas de frutas (menos 20 graus
C),  com  dimensões  em  metros  de  1,9  (L)  x  2,3  ©  x  2,5  (h),  com
compressor externo, posta e instalada no IFC Campus Rio do Sul 1 21628,45 21628,45

16

Kit  ensaio  de  aspersão.  Kit  destinado  a  ensaios  de  uniformidade  de
distribuição de água em sistemas de Irrigação por aspersão. É composto
de: coletores: conjunto de 150; canecas confeccionadas em plástico de
engenharia  para  coleta  da  água;  provetas:  conjunto  de  5  provetas
confeccionadas  em termoplástico  transparente,  estabilizado,  graduadas
em milímetros. Específica para área da boca do coletor para leitura direta
em  milímetros  de  lâmina  de  água  escala  de  0,5  mm.;  hastes:  estojo
confeccionado em lona plástica com alça e reforço no fundo, contendo 150
hastes de alumínio estrutural  (varetas cilíndricas)  para fincar  ao solo e
sustentar  por  encaixe  as  canecas  coletoras,  a  fim  de  mantê-las  a
aproximadamente 0,70 m de altura do solo

1 2875,00 2875,00

17

Destilador de óleos essenciais. Especificações técnicas: temperatura: até
±300°c,  volume  do  balão:  5000ml  controle  de  temperatura:  analógico,
vidrarias:  balão,  tubo de refrigeração e condensadores retos tipo liebig
graduada, resistência: tipo nicr incorporado, torneira de coleta: tipo stop-
flow manta: fiberglass, base: totalmente em aço inox, dimensões: l=800 x
p=450 x a=770 mm peso: 7 kg, potência: 650 watts, tensão: 220 volts,
acompanha:, - manual de instruções com termo de garantia, acompanha
01 bomba de vácuo. Similar Tecnal TE-2765

1 7000,00 7000,00
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18

Penetrômetro  digital  de  frutas.  Acompanha  uma  bancada  de  alumínio.
Anodizado, o que confere a chamada padronização de procedimentos dos
ensaios.  Display  de  cristal  líquido  (lcd)  de  5  dígitos,  com  iluminação.
Seleção de unidade kg / lb / newton. Capacidade de medição: 20,00kg /
44,10lb / 196,10 newton. Resolução: 0,01 / 0,01lb / 0,05 newton. Exibição
mínima: 0,02kg / 0,07lb / 0,3 newton. P recisão: ± (0,5% + 2 dígitos), em
23  ±  5°c  direção  de  exibição:  positiva  ou  re  versa.  Função:  tensão  e
compressão (push & pull).força normal (normal force), peak hold (carga
máxima).

1 3868,90 3868,90

19

Gps agrícola, barra de luz com antena, cabo de alimentação e cabo de
comunicação e precisão em relação as linhas de aplicação de até 30 cm.
•tela touchscreen colorida de no mínimo 5”; •sistema de barra de luz para
auxiliar  no  direcionamento  da  passada;  •traça  os  percursos  paralelos,
sejam retas ou curvas; •marca lugares que já receberam aplicação; •fácil
instalação e operação; •antena de gps de alta precisão (+/- 20 cm entre
passadas);  •estrada  virtual  com  2  modos  de  visualização  (2d  e  3d);
•relatório  completo  da  atividade  (fechamento  de  área,  falhas,
sobreaplicações,  etc);  e  cálculos  de  rendimentos  operacionais,  tempos
produtivos e mapas de velocidade. •incluiso o software do equipamento.
Itens inclusos: 01 tela touchscreen com gps barra de luz 01 chicote de
alimentação  01  antena  de  gps  01  cabo  de  antena  01  manual  demais
informações: garantia de 12 meses;

1 9184,67 9184,67

20

Estereomicroscopio  trinocular  com  magnificação  entre  8,0x  e  40x.
Iluminação  transmitida  e  refletida  em led,  oculares  10x/23  focalizáveis,
Câmera  para  captura  de  imagem.  Estereomicroscópio  trinocular  com
lentes em cristal, com magnificação original entre 8,0x e40x. Iluminação
transmitida e refletida através de led’s integrados a estativa e alça para
transporte, composto de : - base da estativa com dimensões mínimas de
190 (l) x 310 (c) x 35 (h) mm ; - superfície de trabalho mínima de 160 (l) x
195  (c)  mm;  -  botões  para  foco  macrométrico  bilaterais,  por  pinhão  e
cremalheira, com ajuste de tensão Mecânica ; - botões de ajuste contínuo
do fator de zoom bilaterais com ao menos uma escala graduada em Um
dos lados ; - indicadores de zoom do tipo clickstop de 0.8x-1x-2x-3x-4x; -
coluna de 250 mm com controle de foco e alça para transporte, com curso
de 145 mm; - rosca m52 para lentes frontais ou para analisadores; - tubo
trinocular com divisão da luz em 50/50 com ajuste de distância interpupilar
entre 55 a 75 Mm ; - adaptador de câmera integrado ao tubo de 0,5x e
interface c-mount; - cabo em espiral do tipo rj12; - distância de trabalho de
no mínimo 110 mm, sem o uso de lentes auxiliares; - distância de trabalho
de no máximo 185 mm, com uso de lentes auxiliares; - 2 oculares de 10 x
focalizáveis e campo visual de 23 mm ; - 1 par de conchas para proteção
das  oculares  contra  poeira;  -  iluminação  circular  em  led  segmentável
iluminação inteira, metade da iluminação, ¼ de Iluminação) - iluminação
refletida  led  vertical  (coaxial),  integrada  ao  corpo  do  equipamento;  -
iluminação transmitida led para campo claro, campo escuro; - controles
separados para iluminação refletida e iluminação transmitida, controle de
Liga/desliga  e  intensidade;  -  base  da  estativa  com  compartimento
projetado para alojar ferramenta; - fonte de alimentação integrada de 12v
dc  24w/100...240v  ac/50...60hz;  -  led  indicador  de  estativa  energizada
para que o usuário possa identificar à distância que o Equipamento ainda

1 18866,67 18866,67
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encontra-se  plugado  à  rede  elétrica;   --  câmera  científica  online  para
captura e projeção de imagens, sensor cmos de 5,0 Megapixel, interface
usb 3.0 para rápidas taxas de transferência de dados, cabo de Conexão
usb 3.0 de 3.0 mts, resolução básica: 2560 (h) x 1920 (v) / 5.0 megapixel,
Tamanho do pixel: 2.2 mm x 2.2 mm, tamanho do chip: 5,70 mm x 4,28
mm, equivalente a 1/2.5 “ (diagonal 7.1 mm); - acompanha software para
captura e  análises de imagens;  -  acompanha capa de proteção contra
poeira; - catálogo original, registro ou isenção no ministério da saúde; - um
ano  de  garantia  contra  defeitos  de  fabricação;  -  assistência  técnica
autorizada  e  comprovada  na  região  sul  do  brasil;  -  possibilidade  de
solicitação  de  apresentação  de  amostra  para  comprovação  das
Características técnicas solicitadas ; - instalação e treinamento incluídos e
em local a ser indicado pelo cliente ;

21

Scanner 3D. Especificações:- Modos de digitalização: Colorido, escala de
cinza,  preto  e  branco,  Automático  (colorido,  escala  de  cinza,  detecção
monocromática)-  Sensor  de  imagem:  Redução  de  lente  óptica  /  CCD
colorido - Resolução ótica: Digitalização horizontal: mínimo 285 a 218 dpi,
digitalização vertical:  mínimo 283 a 152 dpi  -  Tamanho da imagem de
profundidade:  mínimo  1920x1080p  @ 30fps  -  Interface  Conexão  USB:
mínimo 2.0 Funções de processamento de imagem: Rotação automática
da  imagem,  Detecção  automática  de  cores  -  Sistemas  operacionais
suportados:  windows10  (64bits)  ou  MACOSX10.10,  10.11,  10.12  -
Formato de arquivo de saída: Para pc: obj, ply, stl, fbx para mac: obj, ply,
stl

1 4601,29 4601,29
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22

DRONE MINI,Peso de decolagem: 249g, Dimensões: Dobrado (A x L x P):
57mm  x  82mm  x  140mm  |  Desdobrado:  55mm  x  202mm  x  160mm
Distância Diagonal: 213mm Velocidade Máxima de Subida: 4m/s no modo
S, 2m/s no modo P e 1,5m/s no modo C Velocidade Máxima de Descida:
3m/s  no  modo  S,  1,8m/s  no  modo  P  e  1m/s  no  modo  C  Velocidade
Máxima (a nível do mar e sem vento): 13m/s no modo S, 8m/s no modo P
e 4m/s  no  modo  C  Teto  Máximo  de  Serviço  Acima  do  Nível  do  Mar:
3.000m
Duração Máximo de Voo: até 30 minutos (voando a 14 km/h, sem vento)
Resistência  máxima  ao  vento:  8m/s  Ângulo  de  inclinação  máximo:  30
(modo S), 20 (modo P), 20 (modo C) Velocidade Angular Máxima: 150/s
(modo  S),  130/s  (modo  P),  30/s  (modo  C)  Faixa  de  temperatura
operacional: 0 a 40C Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725
- 5,850 GHz Potência  de Transmissão (EIRP):  2.4GHz:  GNSS:  GPS +
GLONASS Alcance de precisão em voo estacionário: Vertical: 0,1 m (com
posicionamento visual) 0.5 m (com posicionamento GPS) Horizontal: 0.1
m  (com  posicionamento  visual)  1.5  m  (com  posicionamento  GPS)  .
Câmera: Sensor: CMOS com 1/2.3polegada de 12MP Lente: Campo de
visão (FOV): 83 | Formato equivalente a 35 mm : 24 mm | Abertura: f/2.8 |
Alcance de disparo: 1m a 8 Faixa ISO: Vídeo: 100-3200 (auto) | Foto: 100-
1600  (automático)  e  100-3200  (manual)  Velocidade  do  Obturador
Eletrônico: 4-1 / 8000s Tamanho da imagem: 4:3 (4000×3000) | 16:9 (4000
× 2250) Resolução de vídeo: 2.7K (2720 × 1530 25/30p) | FHD (1920 ×
1080 25/30/50/60p) Taxa máxima de bits de vídeo: 40 Mbps Sistema de
Arquivos Suportados: FAT32 (até 32 GB) e exFAT (> 32 GB) Formato de
foto:  JPEG  Formato  de  vídeo:  MP4  (H.264  /  MPEG-4  AVC)  Rádio
Controle:  Frequência de operação: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,850
GHz  Distância  Máxima  de  Transmissão  (desobstruída,  livre  de
interferências): 2,4GHz: 2000m (MIC/CE) | 5,8GHz: 500m (CE) Faixa de
temperatura  operacional:  0C  a  40C  Potência  de  Transmissão  (EIRP):
2,4GHz: 15) Carregador: Entrada: 100 - 240V | 50/60 Hz | 0,5 A Saída:
12V 1,5A | 9V 2A | 5V 3A Potência nominal: 18W

2 6914,43 13.828,86

23

Óculos  Realidade  Virtual  3d,  Visão  360°,  Composição:  Plástico,  metal,
tecido e espuma. Com controle e Phone 5 415,97 2079,83

24

Leitor  Biométrico.  Tipo:  Óptico  (maior  resistência).  Área  de  captura  e
leitura:  Prisma  de  vidro  com LED  visível  e  perceptivo,  que  informa  a
ativação automática do leitor no momento da captura da digital. Modelo do
leitor:  Torre  (facilitar  o  manuseio).  Captura:  Qualquer  ângulo  (360º)
Interface: USB. Resolução: 500 DPI. Voltagem: 5V, Área de Captura: 16 x
18 mm, Tempo de Captura: ~ 500 milissegundos, Tam. da Imagem: 248 x
292 pixels, Padrões: MIC, KC, UL, CE, FCC, Kit de desenvolvimento: SDK
gratuito.  Suporta  busca  do tipo  1:1  e  1:N (limitado).  Padrões  do SDK:
ISO/IEC 19794-2:2005.  ISO/IEC 19794-4:2005.  ANSI/INCITS  378-2004.
Compressão:  WSQ.  Qualidade  da  imagem:  NIST  NFIQ  Driver  OS:  -
Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-
bit/ 10 32-bit e 64-bit. - Linux kernel 2.6 ou superior

2 602,18 1204,37
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25

Impressora 3D. ESPECIFICAÇÕES - Filamentos compatíveis: PLA, ABS,
PVA,  HIPS,  filamentos  condutíveis,  filamentos  flexíveis,  filamentos  de
metal, filamentos de madeira - Quantidade de extrusoras: 01 - Resolução
da impressão: 50 a 400 microns - Dimensões da impressão: 150 x 150 x
150  mm  -  Velocidade  de  impressão:  40  -  100mm/s  -  Diâmetro  do
filamento:  1.75mm (±0.07mm)  -  Alimentação  de  energia:  "Input:  100V-
240VAC, 47-63Hz - Tipos de arquivo suportados "3MF /STL /OBJ /FPP
/BMP /PNG /JPG /  JPEG -  Conexões:  Cabo  USB /Pendrive  /  WI-FI  -
Software  de  impressão  (Fatiador):  Flashprint,  ou  quaisquer  outros
programas - Sistemas operacionais compatíveis: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/
10, Mac OS e Linux

1 2871,04 2871,04

26

Roteador WiFi Banda dupla sem fio Gigabit com velocidade de até 2033
Mbps, função roteador de Internet, cobertura de até 1400 pés quadrados,
suporta  tecnologia  802.11ac Wave2 e  oferece  velocidade Wi-Fi  de  até
2033 Mbps (2,4 GHz: 300 Mbps, 5 GHz: 1733 Mbps) Suporte dispositivos
inteligentes  em  casa,  configurar  e  gerenciar  remotamente  pelo
aplicativo/web,  tecnologia  4x4  MU-MIMO  para  banda  de  5  GHz,
Amplificador de sinal embutido: usado em bandas de 2,4 GHz e 5 GHz
para melhorar a capacidade de penetração e expandir a cobertura WiFi.
mínimo 7 Antenas externas 6 dBi.

10 571,27 5712,67

27

Kit  com dispositivo  integrador  eletrônico  com processador  baseada  na
arquitetura  ATmega2560,  com 54 pinos de entrada /  saída digital  (dos
quais  15  podem  ser  usados  â€‹â€‹como  saídas  PWM),  16  entradas
analíticas, 4 UARTs (portas seriais de hardware), um oscilador de cristal
de  16  MHz,  uma  conexão  USB,  um  conector  de  alimentaçaãoo,  um
conector  ICSP,  e  um  botão  de  reset,  equipamento  de  prototipagem
eletrônica,  para criar  projetos de eletrônica,  projetos robóticos,  projetos
para  internet.  Componentes:  01  -  Cabo  USB 30cm,   01  -  Fonte  para
Arduino,  01 - Display LCD 16x2 (com conectores soldados), 01 - Módulo
RF  Transmissor  +  Receptor  433MHz,   01  -  Sensor  de  Distância
Ultrassônico,   01 -  Sensor de Movimento Presença PIR,  01 -  Controle
Remoto Ir,  01 - Receptor Universal Ir,  01 - Real Time Clock DS1307,  01 -
Módulo Acelerômetro,  01 - Módulo Bluetooth RS232 HC-06,  01 - Teclado
Matricial De Membrana,  01 - Sensor De Umidade e Temperatura Dht11,
01 - Motor de Passo 5v,  01 -  Driver  Motor de Passo ULN2003,  01 -
Protoboard  830  Pontos,   30  -  Jumper  Macho-Macho  variados,   20  -
Jumper Macho-Femea,  â€‹01 - Módulo Relí© 2 Canais,  01 - Micro Servo
9g SG90 TowerPro,  01 - Sensor de Temperatura NTC,  01 - Sensor í“ptico
Reflexivo TCRT5000,  01 - Sensor de Luz LDR,  01 - Buzzer Ativo 5V,  05
- LED Vermelho,  05 - LED Amarelo,  05 - LED Verde ,  15 - Resistor
330Î©, 05 - Resistor 1KÎ©,  05 - Resistor 10KÎ©,  04 - Diodo 1N4007,  01 -
Potenciômetro 10KÎ©,  01 - Potenciômetro Trimpot 10KÎ©,  04 - Capacitor
Cerí¢mico 10nF,  04 - Capacitor Cerí¢mico 100nF,  02 - Capacitor Eletrolí-
tico 10uF,  02 - Capacitor Eletrolítico 100uF,  05 -  Chave Tactil  (Push-
Button)

10 406,23 4062,33
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28

Conjunto  didático  de  automação.   Conjunto  didático  de  robótica  com
processador arm9 de no mínimo 300mhz, sistema operacional baseado
em linux, memória de no mínimo  64mb ram + 16mb de memória flash,
capacidade  mínima  de  até  32gb  via  entrada  micro-  sd,  display  com
resolução mínima de 178 x 128 pixels, mínimo 4 portas de entradas e 4
portas  de  saída,  bluetooth,   1  controle  remoto  infravermelho  (  remote
infrared beacon), mínimo 2 servos motores interativos grandes e 1 servo
motor interativo médio, mínimo 2 sensores de toque, mínimo 1 sensor de
luz( colorido, capaz de distinguir 8 diferentes cores e detectar o estado
sem cor),  1  sensor  ultrassã´nico e  1  sensor  giroscópio,  software easy-
touse baseado em programação de ações arraste e use; kit contendo no
mínimo  541  peã§as  de  encaixe,  instruções  para  construção  de  pelo
menos 4 robã´s, editores de ãcones, comunicaã§ã£o com o equipamento
através de uma rede wifi, compatível com sistemas ios e android, bateria
recarregável, transformador/carregador de energia. Garantia mínima de 1
ano. Ref.  :  lego mindstorms education ev3 core set,  equivalente ou de
melhor qualidade.

3 4596,00 13788,00

29

Espectrômetro  -  Goniômetro  S.  Espectrômetro  com  prisma  giratório,
respectivamente grade e tubo de objetivo giratório para a observação e
medição  de  emissões  e  espectros  de  absorção.  Também  pode  ser
utilizado para  a  determinação precisa  dos  dados ópticos de prismas e
grades. Incluído prisma com suporte e grade de transmissão com suporte.
Tubo do objetivo: Largura da fenda e distância ajustável, f = 175 mm, 32
mm Ø. Tubo ocular: ajustável sem escalonamento e giratório, ocular com
retículo, f = 175 mm, 32mm Ø. Prisma: vidro de chumbo (60°). Dispersão
(nF – nC): 0,017. Comprimento da base: 40 mm. Altura: 40 mm. Grade de
transmissão: 300 linhas/mm. Escala angular: 0° até 360°. Graduação da
escala:  0,5°.  Precisão de leitura:  0,5’  (nônios).  Altura:  250 mm. Massa:
aprox. 12 kg"

1 18296,67 18296,67

30

CNC de corte a Laser. Potência do Laser 60W; Refrigeração Resfriamento
de água e sistema de proteção com bomba de água; Software compatível
CorelDraw, Laserdraw; Área de Trabalho 60cm x 40cm ; Comprimento de
onda 10.6 m ; Vida útil do tubo Até 10.000 horas ; Máx. Velocidade da
gravação 0 - 500 mm/seg ; Velocidade de corte 0 - 100 mm/seg ; Precisão
0,01 milímetros ; Resolução 0.01mm ; Fonte de alimentação 220V, 50 -
60Hz  ;  Min.  moldagem  de  caractere  2  milímetros  x  2mm,  Inglês  1
milímetro  x  1mm  ;  Apoiador  gráfico  BMP,  JPG,  TIFF  ;  Sistema  de
condução Motor de passo ; Software suportado Corel Draw, Laser Draw ;
Temperatura de operação 0 C ~ 45 C  Sistema Operacional Windows 7, 8
e 10 - 32, 64 bits ; Temperatura de operação 0 C ~ 45 C  Umidade 5% ~
95% ;  Potência  bruta  400w ;  Interface Porta  USB -  USB ;  Dimensões
Altura:  Altura:  1.05cm  x  Largura:  75  x  Comprimento:  1.20ST/1.40CT;
Similar VISUTEC / Modelo VS60

1 17554,65 17554,65
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31 Conjunto para Estudo do Efeito Fotoelétrico.  Composto por:  - 01 Fonte
luminosa UV, com mascara deslizante com câmara de proteção. Fenda
longa com filtro protetor UV e janela lateral com tampa de segurança com
abertura  pendular,  base  sustentação  com  sapatas  niveladoras,  chave
geral  e seleção de tensão 127/220V. -  01 cabo de força norma plugue
macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue fêmea norma IEC. - 01 placa de
aluminio (LxAxE) 40x90x1mm com pino banana para descarca; - 01 régua
milimetrada 350-0-350mm; - 01 painel metálico para fixação da régua; - 01
cavalete metálico 85x85mm para fixação da rede de difração; - 01 rede de
difração de 1000 linhas/mm; - 01 trena de 5m; - 01 bastão de PVC (ØxC)
16,7x220mm; - 01 bastão de acrílico (ØxC) 9,6x220mm; - 01 bastão de
vidro (ØxC) 6x300mm; - 01 flanela de algodão; - 01 pacote de canudos de
plástico;  -  01  tira  de  papel  alumínio  com (CxL)  5x30cm;   -  01  tira  de
poliéster de 120 fios/mm com (CxL) 5x30cm; - 01 copo de alumínio (ØxA)
50x119mm para eletrização por indução com pino metálico para fixação; -
01 disco metálico (ØxE) 31x5,6mm com pino metálico para fixação para
eletrização com contato; - 01 suporte metálico para pendurar bastões e
canudos; - 01 carretel de linha; - 01 suporte "L" para pêndulo eletrostático
com pino banana; - 01 Eletroscópio de Ponteiro montado em campânula
de meta com janelas de plástico transparente e borne para aterramento.
Sistema de fixação de acessórios para eletrização, fixo na parte superior
da  campânula,  compospo  por  um  pino  com  furo  longitudinal  Ø4mm.
Acessórios  para  eletrização  composto  por  disco  metálico  de  (ØxA)
40x4mm com pino de pressão para acoplamento/desacoplamento rápido,
e tubo de alumínio com (ØxA) 50x100mm também com pino de pressão
para  acoplamento/desacoplamento  rápido.  Poteiro  fixo  em  suporte
metálico isolado, que permito o giro em mais de 90º. Ponteiro fabricado
em material orgânico.  Tamanho: 150x150x100mm.   Destinado ao Estudo
de:   -  Efeito  Fotoelétrico  -  Eletrização  atrito,  contato  e  indução  -
Determinação das raias espectrais do mercúrio

1 2204,12 2204,12

32

Dobradeira  De  Chapas  Manual.  Dimensão  de  dobra:  1000mm  .  Para
dobra de chapas de 0,42 mm à 1.0 mm .

1 5583,17 5583,17

33

Conjunto  Circuito  Sextavado  Adulto  Colorido  (Assento  e  Encosto,-
Material:  Compensado  Multilaminado  Revestido  em  Fórmica.  Cor:
Amarelo,  Azul  Real,  Vermelho  e  Verde  Acqua.  Material:  Tubo  de  Aço
Redondo,  diâmetro  22,22  mm  (7/8).  Tratamento  Anti  Ferrugem  e
Corrosão. Assento: 380 x 390 mm. Encosto: 180 x 380 mm. Altura até o
Assento:  460  mm.  Altura  até  o  Encosto:  780  mm.  Mesa  Sextavada
Trapezoidal:  Tampo: Material:  MDF de 15 mm, Revestido em Fórmica.
Cor:  Amarelo,  Azul  Real,  Vermelho  ou  Verde  Acqua.
Cantos  Arredondados.  Bordas:  PVC  tipo  "T".
-  Estrutura:  Material:  Tubo de Aço Redondo,  diâmetro  22,22 mm (7/8).
Gradil.  Base Maior:  912 mm. Base Menor:  439 mm. Profundidade: 410
mm. Altura até o Gradil: 620 mm. Altura Total: 730 mm Adulto.

7 2149,80 15048,62

34
Extensão Elétrica do tipo Tótem 6 tomadas 3 pinos 2 USB Bivolt

4 336,63 1346,53
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35
Puff quadrado corino 42cm x 35cm x 35cm cores diversas

10 79,90 799,00

36
Brinquedoteca Master 34 ítens similar marca Carlu Brinquedos

2 3714,63 7429,26

37
Estante  em aço  mini  flex  nas  cores:  amarela,  verde,  azul  e  vermelha
91x92x30 4 102,33 409,33

38
Estante prateleira infantil lápis colorida similar a marca Carlu Brinquedos
1,20x60x25 3 242,66 727,97

39
Armário  Alto  Aberto  do tipo estante  em mdf  15mm, na cor  cinza claro
1,60x80x40 5 421,12 2105,58

40

Armário 2 portas, do tipo escritório, em mdf 15mm, na cor cinza claro, com
divisórias 1,60x80x40 2 590,40 1180,79

41
Estante em aço dupla flex 6 prateleiras, nas cores: amarelo, azul, verde,
vermelho 176x92x30 20/26 4 202,33 809,33

42

Mesa  digitalizadora,  padrão:  usb,  tecnologia:
eletromagnética,  resolução:1080  lpi,  programa
suportado:  programas  de  designer  gráfico\,
precisão:1.024  níveis  de  precisão,
compatibilidade  com  sistemas
operacionais  windows  2000,  xp,  vista,  7,  10,  Mac  OS
X  10.11  e  superiores  de  32  e  64  bits.  Deverá  ser
fornecido  cabo  USB  e  pontas  de  reposição  para  as
canetas  e  garantia  de  pelo  menos  1  (um)  ano  em
todo o conjunto

12 521,10 6253,20

43

Câmera fotográfica digital, tipo foco:manual e automático, tipo visor:penta-
espelho,  formato  gravação  imagem:padrão  jpeg  e  raw,  resolução
máxima:24,1  megapixels,  interface:usb  alta  velocidade,  tipo
memória:cartões  sd/sdhc/sdxc,  capacidade  memória:32  gb  até  2  t,
alimentação  câmera:baterias  de  ion  de  lithium  recarregável,
compatibilidade:windows

2 1854,15 3708,31

44

Microfone:  tipo  lapela  sem  fio,  resposta  de  frequência  80-12500hz,
modulação fm, impedância de saída 600ohm, distância efetiva 20m

5 261,51 1307,57

45

Puff  em corino  preto  72cmx115cmx80cm com enchimento  interno  com
fibra siliconada 6 179,40 1076,42
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46

Mesa áudio, quantidade canais 12, tipo entrada balanceada, equalização 3
vias,  controle  ganho  40,  tensão  alimentação  110/220,  características
adicionais com conexões xlr/p-10/saída para fone de ouvido, dimensões:
alt.Xlarg.Xprof. De 7 5 a 80 x 400 a 483 x 250 a 300 mm, controle de efeito
individual  por  canal  eff  ect,  controle  individual  de  monitor  por  canal,
controle  de  volume  deslizante  individual  por  canal,saídas  master  l&r,
entrada e saída de efeito, entrada par a tape/cd com conectores rca com
controle de volume. Semelhante a mesa de som usb 12 canais omx-12usb
com controle e usb oneal ou superior.

1 1234,91 1234,91

47

Conjunto de iluminacão de estudio  fotográfico.  Com 3 pontos de luz e
tripés com altura mínima de 67cm. Elimentação 220v. Similar a eros greika
- pk-sb03 ou superior 1 1446,22 1446,22

48 Tubo espectrais hidrogênio 1 1072,67 1072,67

49 Tudo espectrais hélio 1 765,00 765,00

50 Tubo espectrais mercúrio 1 1026,33 1026,33

51
Medidor de Altura Média de Pastagem com Prato Acedente: Contendo: 1
Contador  de  células;  1  –  Contador  de  diferença  de  Altura;  1  Haste
Graduada

1 7001,65 7001,65

Total 309.479,29

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) assinatura da ata de registro de
preços prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

1.3 O Licitante  deverá  anexar  junto  com a  sua  proposta  um folder,  prospecto  e/ou  foto  do
equipamento ofertado.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O IFC Campus Rio do Sul promoveu o Edital Pró Infra 015/2020, com a finalidade de selecionar
propostas para aquisição de equipamentos e mobiliários multiusuários. Os servidores que atuam em ensino,
pesquisa  e  extensão  apresentaram  propostas  que  foram  selecionadas  pelos  colegiados  de  curso.  Cada
servidor  fez  justificativa  dos  seus  equipamentos,  mobiliário  ou  material  solicitado,  que  esta  anexada  no
processo de compra.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A  descrição  da  solução  como um todo,  encontra-se  pormenorizada  em Tópico  específico  dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Rua Mafalda Lidner Porto, 93 -  Bairro Progresso - 89163-644 – Rio do Sul
(47) 3520-8216 – compras.riodosul@ifc.edu.br

www.ifc-riodosul.edu.br

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


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

4.1. Os  itens  que  integram  o  objeto  da  presente  licitação  enquadram-se  na  classificação  de  bem
comum, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias, contados do(a) do recebimento da nota de empenho,
no seguinte endereço: Instituto Federal Catarinense – Sede. Estrada do Redentor, 5665 - Bairro Canta Galo,
89163-356 – Rio do Sul-SC. 

5.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a
especificada na descrição detalhada do item. 

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de  05 (cinco) dias, pelo(a)  responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.5. Os bens serão  recebidos definitivamente no  prazo  de 10 (dez)  dias,  contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

5.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo.

5.6. Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante
as operações de transporte e descarga no local de entrega.
5.7. A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
6.1.3. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.2. 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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

7.1.1.1.  O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
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7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.3. Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  neste  Termo  de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega,  os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,  com a devida
comprovação;
7.1.5. Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que  sejam observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  DA EXECUÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.

10.2. A fiscalização de que trata  este  item não exclui  nem reduz a  responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  (trinta)  dias,  contados  a  partir  do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,  através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite  de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993. 

11.2. Considera-se  ocorrido  o  recebimento  da  nota  fiscal  ou  fatura  no  momento  em  que  o  órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
11.3. A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso  ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da
Lei nº 8.666, de 1993. 
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11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado 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.
11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
11.6. Antes  de  cada  pagamento  à  contratada,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para  verificar  a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo,  apresente  sua  defesa.  O  prazo  poderá  ser  prorrogado  uma  vez,  por  igual  período,  a  critério  da
contratante.
11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à  inadimplência  da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
11.10. Persistindo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à  rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

11.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
11.12.1. A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por  aquele  regime.  No entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado à apresentação  de
comprovação,  por  meio  de documento  oficial,  de que faz  jus  ao tratamento  tributário  favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
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12. DO REAJUSTE
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas. 

13. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

13.1. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de
uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

13.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for
o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 

13.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 

13.4. As  peças  que  apresentarem  vício  ou  defeito  no  período  de  vigência  da  garantia  deverão  ser
substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho
iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

13.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem
vício ou defeito no prazo de até 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada. 

13.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez,
por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante. 

13.7. Na  hipótese  do  subitem  acima,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  equipamento  equivalente,  de
especificação  igual  ou  superior  ao  anteriormente  fornecido,  para  utilização  em  caráter  provisório  pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 

13.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a
apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar  os  reparos,  ajustes  ou  a  substituição  do  bem ou  de  seus  componentes,  bem como  a  exigir  da
Contratada  o  reembolso  pelos  custos  respectivos,  sem  que  tal  fato  acarrete  a  perda  da  garantia  dos
equipamentos. 

13.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da
Contratada. 

13.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no
contrato,  permitindo  eventual  aplicação  de  penalidades  em  caso  de  descumprimento  de  alguma  de  suas
condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
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14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.2. Pela  inexecução  total  ou  parcial do  objeto  deste  contrato,  a  Administração  pode  aplicar  à
CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante;
14.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.2.3. Multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.2.5. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos; 
14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas  como  infração  administrativa  no  subitem
também 13.1 deste Termo de Referência. 

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

14.3. As  sanções  previstas  nos  subitens  13.2.1,  13.2.5,  13.2.6  e  13.2.7  poderão  ser  aplicadas  à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e
os profissionais que:

14.4.1. Tenham sofrido  condenação definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.

14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
14.6. 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.  

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor  da multa  não seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos  causados pela  conduta do
licitante,  a  União  ou Entidade poderá cobrar  o  valor  remanescente judicialmente,  conforme artigo  419 do
Código Civil.
14.8. 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.
14.9. Se,  durante  o  processo de aplicação de penalidade,  se houver  indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e
decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  investigação  preliminar  ou  Processo  Administrativo  de
Responsabilização - PAR. 
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14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo
à Administração Pública nacional  ou estrangeira  nos termos da Lei  nº  12.846,  de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
14.11. O  processamento  do  PAR não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos  administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1. O custo estimado da contratação: conforme valores da tabela do item 1.1
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º XX/2020

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Rio do Sul, com sede na Estrada do
Redentor, 5665,  Canta Galo, em Rio do Sul/SC, CEP 89163356, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 1.635.424/0002-
67, neste ato representado pelo seu Diretor, senhor André Kuhn Raupp, nomeado(a) pela  Portaria nº 108/2020 de
28 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 29 de janeiro de 2020, portador da matrícula funcional nº 1.810.848,
considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para  REGISTRO  DE
PREÇOS  nº  09/2020,  publicada  no  DOU  de  XX/XX/2020,  processo  administrativo  n.º  23.353.00XXX/2020-XX
RESOLVE  registrar  os  preços  da(s)   empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA,  de  acordo  com  a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,  no
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de  equipamentos,
mobiliários e materiais  para atender o Edital Pró Infra 15/2020 – IFC Campus Rio do Sul, especificados no item
1.1 Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 09/2020, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto,  a  quantidade,  fornecedor(es)  e  as  demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor:

CNPJ:

Endereço:

Contato:

Representante:

Item
Quant.
Total

Unid. Descrição
Locais de
Entrega

Valor Unitário Total

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a
esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)
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3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –
Campus Rio do Sul

3.2. Não há órgãos participantes.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A ata de registro de preços não poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública
que não tenha participado do certame licitatório.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo
ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os  preços  registrados  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual  redução  dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  caso  a  comunicação  ocorra  antes  do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. Não retirar  a  nota  de  empenho ou instrumento  equivalente  no prazo estabelecido  pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. Por razão de interesse público; ou

6.9.2. A pedido do fornecedor. 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem  o  compromisso  assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

7.2. É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013),
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes,
caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do
Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e  demais  condições  do  ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata
de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes
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(se houver). 

Rio do Sul, XX de XX de 2020

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa
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