
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 

CAMPUS ITABAIANA

COMPRA – SRP 

HABILITAÇÃO SIMPLIFICADA (Art. 8º, II e III da IN SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, atualizada)

Lei Complementar nº 123, de 2006: ampla participação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017
(Processo Administrativo n.° 23462.000300/2017-11)

Torna-se  púbblico,  para  conhecimento  dos  interessados,  qúe  o  qúe  o  Institúto
Federal de Edúcaçaoo, Ciecncia e Tecnologia de Sergipe - Campús Itabaiana, por meio da
Coordenadoria de licitaçooes, sediado Trav. Dr Aúgústo Cebsar Leite, 165, Itabaiana -SE,
realizara b licitaçaoo  para  REGISTRO  DE  PREÇOS,  na  modalidade  PREGAOO,  na  forma
ELETRONNICA, do tipo menor preço por grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
júlho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23
de janeiro de 2013, da Instrúçaoo Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de oútúbro de 2010,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
júnho  de  2007,  do  Decreto  n°  8.538,  de  06  de  oútúbro  de  2015,  aplicando-se,
súbsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de júnho de 1993, e as exigecncias estabelecidas
neste Edital.

Data da sessaoo: 01/08/2017
Horabrio: 09:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
 

1. DO OBJETO                                                                                                                                        

1.1. O objeto  da presente  licitaçaoo  e b o  registro de  preços  para  a  aqúisiçaoo  de
aparelho  de  ar  condicionado  do  tipo  Split,  conforme  condiçooes,  qúantidades  e
exigecncias estabelecidas neste Edital e seús anexos.

1.2 A licitaçaoo serab dividida em grúpos, formados por úm oú mais itens, conforme
tabela constante no Termo de Referecncia, facúltando-se ao licitante a participaçaoo
em qúantos grúpos forem de seú interesse, devendo oferecer proposta para todos os
itens qúe o compooem.

1.3 O Sistema de Registro de Preços sera b adotado em virtúde da necessidade da
aqúisiçaoo de bens/contrataçaoo de serviços para atendimento a mais de úm obrgaoo oú
entidade, atendendo desta forma ao Decreto 7.892/2013, art. 3º, inciso III. 
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2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES                                                  

2.1. O  obrgaoo  gerenciador  sera b o  Institúto  Federal  de  Sergipe  -  Campús  itabaiana
UASG:152430 Endereço: Rúa Dr. Aúgústo Cebsar Leite. 165 – Centro, CEP: 49.503-
408 – Itabaiana/SE; 

2.2. Saoo participantes os segúintes obrgaoos:

2.2.1.  Institúto Federal de Sergipe (Campús Lagarto) – UASG: 158394.
Endereço: Estrada da Barragem 425, CEP: 49.400-975 – Lagarto/SE. 

2.2.2.  Institúto  Federal  de  Sergipe (Campús  Tobias  Barreto)  –  UASG:
154679  Rodovia  Gov.  Antocnio  Carlos  Valadares,  S/N  Conjúnto  Irmao
Dúlce, CEP: 49030-000. Tobias Barreto/ Sergipe. CEP: 49030-000.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS                                                                     

3.1. A ata de registro de preços, dúrante súa validade, podera b ser útilizada por
qúalqúer obrgaoo oú entidade da administraçaoo púbblica qúe naoo tenha participado do
certame  licitatobrio,  mediante  anúecncia  do  obrgaoo  gerenciador,  desde  qúe
devidamente jústificada a vantagem e respeitadas, no qúe coúber, as condiçooes e as
regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.2. Caberab ao fornecedor beneficiabrio da Ata de Registro de Preços, observadas
as condiçooes nela estabelecidas, optar pela aceitaçaoo oú naoo do fornecimento, desde
qúe este fornecimento naoo prejúdiqúe as obrigaçooes anteriormente assúmidas com
o obrgaoo gerenciador e obrgaoos participantes.
3.3. As  aqúisiçooes  oú  contrataçooes  adicionais  a  qúe  se  refere  este  item  naoo
poderaoo exceder, por obrgaoo oú entidade, a cem por cento dos qúantitativos dos itens
do instrúmento convocatobrio e registrados na ata de registro de preços para o obrgaoo
gerenciador e obrgaoos participantes.
3.4. As  adesooes  a a ata  de  registro  de  preços  saoo  limitadas,  na  totalidade,  ao
qúíbntúplo do qúantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
obrgaoo gerenciador e obrgaoos participantes, independente do núbmero de obrgaoos naoo
participantes qúe eventúalmente aderirem.
3.5. Ao  obrgaoo  naoo  participante  qúe  aderir  a a ata  competem os  atos  relativos  aa
cobrança  do  cúmprimento  pelo  fornecedor  das  obrigaçooes  contratúalmente
assúmidas e a aplicaçaoo, observada a ampla defesa e o contraditobrio, de eventúais
penalidades decorrentes do descúmprimento de clabúsúlas contratúais, em relaçaoo as
súas probprias contrataçooes, informando as ocorrecncias ao obrgaoo gerenciador.
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3.6. Apobs  a aútorizaçaoo do obrgaoo gerenciador,  o obrgaoo  naoo  participante deverab
efetivar a contrataçaoo solicitada em ateb noventa dias, observado o prazo de validade
da Ata de Registro de Preços.

3.6.1 Caberab ao obrgaoo gerenciador aútorizar, excepcional e jústificadamente,
a prorrogaçaoo do prazo para efetivaçaoo da contrataçaoo, respeitado o prazo de
vigecncia da ata, desde qúe solicitada pelo obrgaoo naoo participante.

4.  DO CREDENCIAMENTO                                                                                                                

4.1. O  Credenciamento  e b o  níbvel  babsico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  qúe
permite a participaçaoo dos interessados na modalidade licitatobria Pregaoo, em súa
forma eletrocnica.

4.2. O cadastro no SICAF poderab ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal,  no síbtio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitaçaoo de login e
senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento júnto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante oú de seú representante legal e a presúnçaoo de súa capacidade tebcnica
para realizaçaoo das transaçooes inerentes a este Pregaoo.

4.4. O úso da senha de acesso pelo licitante eb de súa responsabilidade exclúsiva,
inclúindo qúalqúer transaçaoo efetúada diretamente oú por seú representante, naoo
cabendo ao provedor do sistema,  oú ao obrgaoo  oú entidade  responsabvel  por  esta
licitaçaoo,  responsabilidade  por  eventúais  danos  decorrentes  de  úso  indevido  da
senha, ainda qúe por terceiros.

4.5. A  perda  da  senha  oú  a  qúebra  de  sigilo  deveraoo  ser  comúnicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqúeio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO                                                                                                

5.1. Poderaoo  participar  deste  Pregaoo  interessados  cújo  ramo  de  atividade  seja
compatíbvel com o objeto desta licitaçaoo, e qúe estejam com Credenciamento regúlar
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto
no §3º do artigo 8º da Instrúçaoo Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

5.2. Serab concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
peqúeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricúltor familiar, o prodútor rúral pessoa fíbsica e para o
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microempreendedor individúal - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.

5.3. Naoo poderaoo participar desta licitaçaoo os interessados:

5.3.1.proibidos  de  participar  de  licitaçooes  e  celebrar  contratos
administrativos, na forma da legislaçaoo vigente;

5.3.2.estrangeiros qúe naoo tenham representaçaoo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citaçaoo e responder administrativa oú júdicialmente;

5.3.3.qúe se enqúadrem nas vedaçooes previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

5.3.4.qúe  estejam  sob  falecncia,  em  recúperaçaoo  júdicial  oú  extrajúdicial,
concúrso de credores, concordata oú insolvecncia, em processo de dissolúçaoo
oú liqúidaçaoo;

5.3.5.entidades empresariais qúe estejam reúnidas em consobrcio;

5.4. Como condiçaoo para participaçaoo no Pregaoo, a licitante assinalara b “sim” oú
“naoo” em campo probprio do sistema eletrocnico, relativo aas segúintes declaraçooes: 

5.4.1.qúe  cúmpre  os  reqúisitos  estabelecidos  no  artigo  3°  da  Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  estando  apta  a  úsúfrúir  do  tratamento
favorecido estabelecido em seús arts. 42 a 49.

5.4.1.1. a assinalaçaoo do campo “naoo” apenas prodúzirab o efeito de a
licitante  naoo  ter  direito  ao  tratamento  favorecido  previsto  na  Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  mesmo  qúe  seja  qúalificada  como
microempresa oú empresa de peqúeno porte;

5.4.2.qúe estab ciente e concorda com as condiçooes contidas no Edital e seús
anexos, bem como de qúe cúmpre plenamente os reqúisitos de habilitaçaoo
definidos no Edital;

5.4.3.qúe inexistem fatos impeditivos para súa habilitaçaoo no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrecncias posteriores; 

5.4.4.qúe naoo emprega menor de 18 anos em trabalho notúrno, perigoso oú
insalúbre e naoo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condiçaoo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitúiçaoo. 

5.4.5.qúe a proposta foi  elaborada de forma independente,  nos termos da
Instrúçaoo Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA                                                                                                                

6.1. O licitante deverab encaminhar a proposta por meio do sistema eletrocnico ateb
a  data e horabrio marcados para abertúra da sessaoo,  qúando, entaoo,  encerrar-se-ab
aútomaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referecncias de tempo no Edital, no aviso e dúrante a sessaoo púbblica
observaraoo o horabrio de Brasíblia – DF.

6.3. O licitante serab responsabvel por todas as transaçooes qúe forem efetúadas em
seú  nome  no  sistema  eletrocnico,  assúmindo  como  firmes  e  verdadeiras  súas
propostas e lances. 

6.4. Incúmbira b ao  licitante  acompanhar  as  operaçooes  no  sistema  eletrocnico
dúrante a sessaoo púbblica do Pregaoo, ficando responsabvel pelo ocnús decorrente da
perda de negobcios, diante da inobservacncia de qúaisqúer mensagens emitidas pelo
sistema oú de súa desconexaoo. 

6.5. Ate b a  abertúra  da  sessaoo,  os  licitantes  poderaoo  retirar  oú  súbstitúir  as
propostas apresentadas.  

6.6. O licitante deverab enviar súa proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrocnico, dos segúintes campos:

6.6.1.  valor unitário  dos itens;

6.6.2.a qúantidade de únidades,  observada a qúantidade míbnima fixada no
Termo de Referecncia para cada item;

6.6.2.1. em  naoo  havendo  qúantidade  míbnima  fixada,  devera b ser
cotada a qúantidade total prevista para o item.

6.6.3.Marca;

6.6.4.Fabricante; 

6.6.5.Descriçaoo detalhada do objeto: indicando o modelo, prazo de validade
oú de garantia, núbmero do registro oú inscriçaoo do bem no obrgaoo competente,
qúando for o caso;

6.7. Todas  as  especificaçooes  do  objeto  contidas  na  proposta  vincúlam  o
fornecedor registrado. 

6.8. Nos  valores  propostos  estaraoo  inclúsos  todos  os  cústos  operacionais,
encargos  previdenciabrios,  trabalhistas,  tribútabrios,  comerciais  e  qúaisqúer  oútros
qúe incidam direta oú indiretamente no fornecimento dos bens.
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6.9. O prazo de validade da proposta naoo serab inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de súa apresentaçaoo. 

6.10. O licitante  devera b declarar,  para  cada item, em campo probprio  do sistema
COMPRASNET, se o prodúto ofertado eb manúfatúrado nacional beneficiado por úm
dos critebrios de margem de preferecncia indicados no Termo de Referecncia.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES                                                                    

7.1. A abertúra  da presente  licitaçaoo  dar-se-a b em sessaoo  púbblica,  por  meio  de
sistema eletrocnico, na data, horabrio e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificarab as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aqúelas qúe naoo estejam em conformidade com os reqúisitos estabelecidos neste
Edital, forem omissas oú apresentarem irregúlaridades insanabveis. 

7.2.1.A desclassificaçaoo serab sempre fúndamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2.A  naoo  desclassificaçaoo  da  proposta  naoo  impede  o  seú  júlgamento
definitivo em sentido contrabrio, levado a efeito na fase de aceitaçaoo.

7.3. O sistema ordenara b aútomaticamente as propostas classificadas, sendo qúe
somente estas participaraoo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara b campo probprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deveraoo  encaminhar  lances
exclúsivamente por meio de sistema eletrocnico, sendo imediatamente informados do
seú recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário

7.6. Os licitantes poderaoo oferecer lances súcessivos, observando o horabrio fixado
para abertúra da sessaoo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. ( SUPRESSÃO)
7.8. O licitante somente poderab oferecer lance inferior ao úbltimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema. 

7.8.1.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante naoo poderab
ser inferior a vinte (20) segúndos e o intervalo entre lances naoo poderab ser
inferior a trecs (3) segúndos. 

7.9. Naoo seraoo aceitos dois oú mais lances de mesmo valor, prevalecendo aqúele
qúe for recebido e registrado em primeiro lúgar. 
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7.10. Dúrante o transcúrso da sessaoo púbblica, os licitantes seraoo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificaçaoo do licitante. 

7.11. No caso de desconexaoo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregaoo,  o  sistema  eletrocnico  podera b permanecer  acessíbvel  aos  licitantes  para  a
recepçaoo dos lances. 

7.12. Se a desconexaoo perdúrar por tempo súperior a 10 (dez) minútos, a sessaoo
serab súspensa e terab reiníbcio somente apobs comúnicaçaoo expressa do Pregoeiro aos
participantes. 

7.13. A etapa de lances da sessaoo púbblica serab encerrada por decisaoo do Pregoeiro.
O sistema eletrocnico encaminharab aviso de fechamento iminente dos lances, apobs o
qúe  transcorrera b períbodo  de  tempo  de  ate b 30  (trinta)  minútos,  aleatoriamente
determinado pelo sistema, findo o qúal serab aútomaticamente encerrada a recepçaoo
de lances. 

7.14. Caso o licitante naoo apresente lances, concorrerab com o valor de súa proposta
e, na hipobtese de desistecncia de apresentar oútros lances, valerab o úbltimo lance por
ele ofertado, para efeito de ordenaçaoo das propostas.

7.15. Encerrada a etapa de lances serab efetivada a verificaçaoo aútomabtica, júnto aa
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificarab em colúna
probpria  as  licitantes  qúalificadas  como  microempresas  oú empresas  de  peqúeno
porte, procedendo a a comparaçaoo 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, regúlamentado pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.16. Caso a melhor oferta vablida tenha sido apresentada por empresa de maior
porte, as propostas de pessoas qúalificadas como  microempresas oú empresas de
peqúeno porte  qúe se encontrarem na faixa de ateb 5% (cinco por cento) acima da
proposta oú lance de menor preço seraoo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.17. A  melhor  classificada  nos  termos  do  item  anterior  tera b o  direito  de
encaminhar úma úbltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minútos controlados pelo sistema,
contados apobs a comúnicaçaoo aútomabtica para tanto.

7.18. Caso  a  licitante  qúalificada  como  microempresa  oú  empresa  de  peqúeno
porte  melhor classificada desista oú naoo se manifeste no prazo estabelecido, seraoo
convocadas  as  demais  licitantes  qúalificadas  como  microempresa oú empresa de
peqúeno porte  qúe se encontrem naqúele  intervalo de 5% (cinco por  cento),  na
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ordem de classificaçaoo, para o exercíbcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
súbitem anterior.

7.18.1. Qúando  hoúver  propostas  beneficiadas  com  as  margens  de
preferecncia em relaçaoo ao prodúto estrangeiro, o critebrio de desempate serab
aplicado exclúsivamente entre as propostas qúe fizerem jús aas margens de
preferecncia, conforme regúlamento.

7.18.2. Ao  presente  certame  naoo  se  aplica  o  sorteio  como  critebrio  de
desempate.  Lances  eqúivalentes  naoo  seraoo  considerados  igúais,  vez  qúe  a
ordem de apresentaçaoo das propostas pelos licitantes e b útilizada como úm
dos critebrios de classificaçaoo.

7.19. (SUPRESSAOO)

7.20. Para prodútos abrangidos por margem de preferecncia,  caso a proposta de
menor  preço  naoo  tenha  por  objeto  prodúto  manúfatúrado  nacional,  o  sistema
aútomaticamente indicara b as propostas de prodútos manúfatúrados nacionais qúe
estaoo  enqúadradas  dentro  da  referida  margem,  para  fins  de  aceitaçaoo  pelo
Pregoeiro.

7.20.1. Nesta sitúaçaoo, a proposta beneficiada pela aplicaçaoo da margem
de preferecncia tornar-se-ab a proposta classificada em primeiro lúgar. .

7.21. Ao  final  do  procedimento,  apobs  o  encerramento  da  etapa  competitiva,  os
licitantes poderaoo redúzir seús preços ao valor da proposta do licitante mais bem
classificado.

7.21.1. A  apresentaçaoo  de  novas  propostas  na  forma  deste  item  naoo
prejúdicara b o  resúltado  do  certame  em  relaçaoo  ao  licitante  mais  bem
classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA                                                            

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificaçaoo de possíbvel  empate,  o
Pregoeiro examinarab a proposta classificada em primeiro lúgar qúanto ao preço, a
súa exeqúibilidade, bem como qúanto ao cúmprimento das especificaçooes do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior
ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. O licitante qúalificado como prodútor rúral pessoa fíbsica deverab inclúir, na súa
proposta,  os  percentúais  das  contribúiçooes  previstas  no  art.  176  da  Instrúçaoo
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razaoo do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificaçaoo.

8.4. Considera-se inexeqúíbvel a proposta qúe apresente preços global oú únitabrios
simboblicos, irrisobrios oú de valor zero, incompatíbveis com os preços dos insúmos e
salabrios  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  qúe  o  ato
convocatobrio da licitaçaoo naoo tenha estabelecido limites míbnimos, exceto qúando se
referirem a materiais e instalaçooes de propriedade do probprio licitante, para os qúais
ele renúncie a parcela oú aa totalidade da remúneraçaoo. 

8.5. O Pregoeiro poderab convocar o licitante para enviar docúmento digital, por
meio  de  fúncionalidade  disponíbvel  no  sistema,  estabelecendo  no  “chat”  prazo
razoabvel para tanto, sob pena de naoo aceitaçaoo da proposta. 

8.5.1.Dentre  os  docúmentos  passíbveis  de  solicitaçaoo  pelo  Pregoeiro,
destacam-se os qúe contenham as caracteríbsticas do material ofertado, tais
como  marca,  modelo,  tipo,  fabricante  e  procedecncia,  alebm  de  oútras
informaçooes  pertinentes,  a  exemplo  de  catablogos,  folhetos  oú  propostas,
encaminhados por meio eletrocnico, oú, se for o caso, por oútro meio e prazo
indicados pelo  Pregoeiro,  sem prejúíbzo  do seú últerior envio  pelo sistema
eletrocnico, sob pena de naoo aceitaçaoo da proposta.

8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderab ser prorrogado
por  solicitaçaoo  escrita  e  jústificada  do  licitante,  formúlada  antes  de
findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro..

8.5.2. (SUPRESSÃO)

8.6. Caso a proposta classificada em primeiro lúgar tenha se beneficiado da
aplicaçaoo da margem de preferecncia,  o Pregoeiro solicitara b ao licitante qúe envie
imediatamente, por meio eletrocnico, com posterior encaminhamento por via postal,
o docúmento comprobatobrio da caracterizaçaoo do prodúto manúfatúrado nacional,
nos termos do(s) Decreto(s) n° 8224, de 2014.

8.7. O  licitante  qúe  naoo  apresentar  o  docúmento  comprobatobrio,  oú  cújo
prodúto  naoo  atender  aos  regúlamentos  tebcnicos  pertinentes  e  normas  tebcnicas
brasileiras aplicabveis, naoo poderab úsúfrúir da aplicaçaoo da margem de preferecncia,
sem prejúíbzo das penalidades cabíbveis.

8.7.1.Nessa  hipobtese,  bem  como  em  caso  de  inabilitaçaoo  do  licitante,  as
propostas seraoo reclassificadas,  para fins de nova aplicaçaoo da margem de
preferecncia.
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8.8. Se a proposta oú lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinarab a
proposta oú lance súbseqúente, e, assim súcessivamente, na ordem de classificaçaoo.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro súspenderab a sessaoo, informando no “chat”
a nova data e horabrio para a continúidade da mesma.

8.10. O  Pregoeiro  podera b encaminhar,  por  meio  do  sistema  eletrocnico,
contraproposta ao licitante qúe apresentoú o lance mais vantajoso,  com o fim de
negociar a obtençaoo de melhor preço, vedada a negociaçaoo em condiçooes diversas
das previstas neste Edital.

8.10.1. Tambebm nas hipobteses em qúe o Pregoeiro naoo aceitar a proposta
e passar aa súbseqúente, poderab negociar com o licitante para qúe seja obtido
preço melhor.

8.10.2. A  negociaçaoo  sera b realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.11. Sempre  qúe  a  proposta  naoo  for  aceita,  e  antes  de  o  Pregoeiro  passar  aa
súbseqúente,  havera b nova  verificaçaoo,  pelo  sistema,  da  eventúal  ocorrecncia  do
empate ficto,  previsto nos artigos  44 e 45 da LC nº 123,  de 2006,  segúindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Nos itens em qúe for admitido oferecer qúantitativos inferiores, se a proposta
do licitante vencedor naoo atender ao qúantitativo total estimado para a contrataçaoo,
respeitada a ordem de classificaçaoo, poderaoo ser convocados tantos qúantos forem
necessabrios  para  alcançar  o  total  estimado,  observado  o  preço  da  proposta
vencedora.

9. DA HABILITAÇÃO                                                                                                                            

9.1. Como condiçaoo prebvia ao exame da docúmentaçaoo de habilitaçaoo do licitante
detentor  da  proposta  classificada  em  primeiro  lúgar,  o  Pregoeiro  verificara b o
eventúal  descúmprimento das condiçooes  de participaçaoo,  especialmente qúanto aa
existecncia de sançaoo qúe impeça a participaçaoo no certame oú a fútúra contrataçaoo,
mediante a consúlta aos segúintes cadastros:

9.1.1.SICAF;
9.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidocneas e Súspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniaoo (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.3.Cadastro  Nacional  de  Condenaçooes  Cíbveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Jústiça
(www.  cnj  .jús.br/  improbidade  _adm/consúltar_reqúerido.php).
9.1.4.Lista de Inidocneos, mantida pelo Tribúnal de Contas da Uniaoo – TCU;
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9.1.5.A consúlta aos cadastros serab realizada em nome da empresa licitante e
tambebm de seú sobcio majoritabrio, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, qúe prevec, dentre as sançooes impostas ao responsabvel pela prabtica de
ato  de  improbidade administrativa,  a  proibiçaoo  de  contratar  com o Poder
Púbblico,  inclúsive  por  intermebdio  de  pessoa  júríbdica  da  qúal  seja  sobcio
majoritabrio.
9.1.6.Constatada  a  existecncia  de  sançaoo,  o  Pregoeiro  repútara b o  licitante
inabilitado, por falta de condiçaoo de participaçaoo.

9.2. O Pregoeiro consúltara b o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF,  em  relaçaoo  a a habilitaçaoo  júríbdica  e  a a regúlaridade  fiscal  e  trabalhista,
conforme disposto nos arts. 4º,  caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrúçaoo Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.2.1.Tambebm  poderaoo  ser  consúltados  os  síbtios  oficiais  emissores  de
certidooes, especialmente qúando o licitante esteja com algúma docúmentaçaoo
vencida júnto ao SICAF.

9.2.2.Caso o Pregoeiro naoo logre ecxito em obter a certidaoo correspondente
atravebs do síbtio oficial,  oú na hipobtese de se encontrar vencida no referido
sistema, o  licitante  sera b convocado  a  encaminhar,  no  prazo  de  02 (dúas)
horas, docúmento vablido qúe comprove o atendimento das exigecncias deste
Edital, sob pena de inabilitaçaoo, ressalvado o disposto qúanto aa comprovaçaoo
da  regúlaridade  fiscal  das  licitantes  qúalificadas  como  microempresas  oú
empresas de peqúeno porte, conforme estatúi o art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

9.3. Os licitantes qúe naoo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF alebm do níbvel de credenciamento exigido pela Instrúçaoo
Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  11.10.10,  deveraoo  apresentar  a  segúinte
docúmentaçaoo relativa a a Habilitaçaoo Júríbdica e a a Regúlaridade Fiscal e trabalhista,
nas condiçooes segúintes:

9.4. Habilitação jurídica: 

9.4.1.No  caso  de  empresabrio  individúal:  inscriçaoo  no  Registro  Púbblico  de
Empresas Mercantis, a cargo da Júnta Comercial da respectiva sede;
9.4.2.Em se tratando de microempreendedor individúal – MEI: Certificado da
Condiçaoo de Microempreendedor Individúal - CCMEI, na forma da Resolúçaoo
CGSIM nº 16,  de 2009,  cúja aceitaçaoo  ficara b condicionada a a verificaçaoo  da
aútenticidade no síbtio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.4.3.No  caso  de  sociedade  empresabria  oú  empresa  individúal  de
responsabilidade  limitada  -  EIRELI:  ato  constitútivo,  estatúto  oú  contrato
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social  em vigor,  devidamente  registrado  na  Júnta  Comercial  da  respectiva
sede, acompanhado de docúmento comprobatobrio de seús administradores;
9.4.4.Os  docúmentos  acima  deveraoo  estar  acompanhados  de  todas  as
alteraçooes oú da consolidaçaoo respectiva;
9.4.5.No caso de sociedade simples: inscriçaoo do ato constitútivo no Registro
Civil das Pessoas Júríbdicas do local de súa sede, acompanhada de prova da
indicaçaoo dos seús administradores;
9.4.6.No  caso  de  microempresa  oú  empresa  de  peqúeno  porte:  certidaoo
expedida pela Júnta Comercial oú pelo Registro Civil das Pessoas Júríbdicas,
conforme o caso, qúe comprove a condiçaoo de microempresa oú empresa de
peqúeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrúçaoo Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comebrcio - DNRC;
9.4.7.No caso de cooperativa: ata de fúndaçaoo e estatúto social em vigor, com
a  ata  da  assembleia  qúe  o  aprovoú,  devidamente  arqúivado  na  Júnta
Comercial  oú inscrito no Registro Civil  das Pessoas Júríbdicas da respectiva
sede, bem como o registro de qúe trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.4.8.No caso de agricúltor familiar: Declaraçaoo de Aptidaoo ao Pronaf – DAP
oú DAP-P vablida, oú, ainda, oútros docúmentos definidos pelo Ministebrio do
Desenvolvimento Agrabrio, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de
2012.
9.4.9.No caso de prodútor rúral: matríbcúla no Cadastro Especíbfico do INSS –
CEI,  qúe  comprove  a  qúalificaçaoo  como  prodútor  rúral  pessoa  fíbsica,  nos
termos da Instrúçaoo Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
9.4.10. (SUPRESSÃO)

9.4.11. Os docúmentos acima deveraoo  estar acompanhados de todas as
alteraçooes oú da consolidaçaoo respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1.prova  de  inscriçaoo  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Júríbdicas  oú no
Cadastro de Pessoas Fíbsicas, conforme o caso;

9.5.2.prova  de  regúlaridade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentaçaoo de certidaoo expedida conjúntamente pela Secretaria da Receita
Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procúradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional
(PGFN), referente a todos os crebditos tribútabrios federais e aa Díbvida Ativa da
Uniaoo (DAU) por elas administrados, inclúsive aqúeles relativos aa Segúridade
Social,  nos  termos  da  Portaria  Conjúnta  nº  1.751,  de  02/10/2014,  do
Secretabrio da Receita Federal do Brasil e da Procúradora-Geral da Fazenda
Nacional.
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9.5.3.prova de regúlaridade com o Fúndo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

9.5.4.prova  de  inexistecncia  de  debbitos  inadimplidos  perante  a  Jústiça  do
Trabalho,  mediante  a  apresentaçaoo  de  certidaoo  negativa  oú  positiva  com
efeito de negativa, nos termos do Tíbtúlo VII-A da Consolidaçaoo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.5.5.caso  o  licitante  detentor  do  menor  preço  seja  qúalificado  como
microempresa  oú  empresa  de  peqúeno  porte  devera b apresentar  toda  a
docúmentaçaoo  exigida  para  efeito  de  comprovaçaoo  de  regúlaridade  fiscal,
mesmo qúe esta apresente algúma restriçaoo, sob pena de inabilitaçaoo.

9.5.6.  (SUPRESSÃO)

9.6. As empresas cadastradas oú naoo no SICAF, relativamente para todos os itens,
deveraoo comprovar, ainda, a qúalificaçaoo tebcnica, por meio de: 

9.6.1.Comprovaçaoo  de  aptidaoo  para  o  fornecimento  de  bens  em
caracteríbsticas,  qúantidades  e  prazos  compatíbveis  com  o  objeto  desta
licitaçaoo, oú com o item pertinente, por meio da apresentaçaoo de atestados
fornecidos por pessoas júríbdicas de direito púbblico oú privado.

9.6.2.(SUPRESSAOO)

9.7. O licitante enqúadrado como microempreendedor individúal qúe pretenda
aúferir os benefíbcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123,  de  2006,  estara b dispensado  (a)  da  prova  de  inscriçaoo  nos  cadastros  de
contribúintes estadúal e múnicipal e (b) da apresentaçaoo do balanço patrimonial e
das demonstraçooes contabbeis do úbltimo exercíbcio.

9.8. Os docúmentos exigidos para habilitaçaoo  relacionados nos súbitens acima,
deveraoo  ser  apresentados  em  meio  digital  pelos  licitantes,  por  meio  de
fúncionalidade presente no sistema (úpload),  no prazo informado pelo pregoeiro
naoo  inferior  a  dúas  horas,  apobs  solicitaçaoo  do  Pregoeiro  no  sistema  eletrocnico.
Somente  mediante  aútorizaçaoo  do  Pregoeiro  e  em  caso  de  indisponibilidade  do
sistema,  sera b aceito  o  envio  da  docúmentaçaoo  por  meio  do  e-mail
licitacoes@ifs.edú.br  e  apenas  neste  caso  os  docúmentos  seraoo  remetidos  em
original, por qúalqúer processo de cobpia reprograbfica, aútenticada por tabeliaoo de
notas, oú por servidor da Administraçaoo, desde qúe conferidos com o original, oú
públicaçaoo em obrgaoo da imprensa oficial, para anablise, no prazo de cinco dias úbteis,
apobs  encerrado  o  prazo  para  o  encaminhamento  via  fúncionalidade  do  sistema
(úpload) oú e-mail. 
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9.8.1.Naoo seraoo aceitos docúmentos com indicaçaoo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqúeles legalmente permitidos.

9.8.2.  Quando os documentos forem enviados pelo sistema (upload) não
será necessário o envio posterior dos documentos pelos correios. 

9.9. A existecncia de restriçaoo relativamente aa regúlaridade fiscal naoo impede qúe a
licitante  qúalificada  como  microempresa  oú  empresa  de  peqúeno  porte  seja
declarada vencedora, úma vez qúe atenda a todas as demais exigecncias do edital.

9.9.1 A declaraçaoo do vencedor acontecerab no momento imediatamente posterior
aa fase de habilitaçaoo.

9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qúalificada como
microempresa oú empresa de peqúeno porte, e úma vez constatada a existecncia de
algúma restriçaoo no qúe tange aa regúlaridade fiscal, a mesma serab convocada para,
no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úbteis,  apobs  a  declaraçaoo  do  vencedor,  comprovar  a
regúlarizaçaoo.  O  prazo  podera b ser  prorrogado  por  igúal  períbodo,  a  critebrio  da
administraçaoo púbblica, qúando reqúerida pelo licitante, mediante apresentaçaoo de
jústificativa.
9.11. A naoo-regúlarizaçaoo fiscal no prazo previsto no súbitem anterior acarretarab a
inabilitaçaoo  do  licitante,  sem  prejúíbzo  das  sançooes  previstas  neste  Edital,  com a
reabertúra da sessaoo púbblica.

9.12. Havendo necessidade de analisar minúciosamente os docúmentos exigidos, o
Pregoeiro súspenderab a sessaoo, informando no “chat” a nova data e horabrio para a
continúidade da mesma.

9.13. Serab inabilitado o licitante qúe naoo comprovar súa habilitaçaoo, seja por naoo
apresentar qúaisqúer dos docúmentos exigidos, oú apresentab-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.14. No caso de inabilitaçaoo,  havera b nova verificaçaoo,  pelo sistema,  da eventúal
ocorrecncia do empate ficto,  previsto nos artigos  44 e 45 da LC nº 123,  de 2006,
segúindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitaçaoo da proposta súbseqúente.

9.15. Da sessaoo púbblica do Pregaoo divúlgar-se-ab Ata no sistema eletrocnico.
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10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA                                                                                  

10.1. A sessaoo púbblica poderab ser reaberta:

10.1.1. Nas hipobteses de provimento de recúrso qúe leve a a anúlaçaoo de
atos  anteriores  a a realizaçaoo  da  sessaoo  púbblica  precedente  oú em qúe seja
anúlada a probpria sessaoo púbblica, sitúaçaoo em qúe seraoo repetidos os atos
anúlados e os qúe dele dependam.

10.1.2. Qúando hoúver erro na aceitaçaoo do preço melhor classificado oú
qúando  o  licitante  declarado  vencedor  naoo  assinar  a  Ata  de  Registro  de
Preços oú naoo comprovar a regúlarizaçaoo fiscal, nos termos do art. 43, §1º da
LC  nº  123/2006.  Nessas  hipobteses,  seraoo  adotados  os  procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deveraoo ser convocados para acompanhar
a sessaoo reaberta.

10.2.1. A convocaçaoo se darab por meio do sistema eletrocnico (“chat”), e-
mail, oú, ainda, fac-síbmile, de acordo com a fase do procedimento licitatobrio.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA                                                      

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverab ser encaminhada no
prazo  de  02  (duas)  horas,  a  contar  da  solicitaçaoo  do  Pregoeiro  no  sistema
eletrocnico e deverab:

11.1.1. ser redigida em líbngúa portúgúesa, datilografada oú digitada, em
úma via, sem emendas, rasúras, entrelinhas oú ressalvas, devendo a úbltima
folha ser assinada e as demais rúbricadas pelo licitante oú seú representante
legal.

11.1.2. conter  a  indicaçaoo  do  banco,  núbmero  da  conta  e  agecncia  do
licitante vencedor, para fins de pagamento.

11.2. A  proposta  final  devera b ser  docúmentada  nos  aútos  e  sera b levada  em
consideraçaoo no decorrer da execúçaoo do contrato e aplicaçaoo de eventúal sançaoo aa
Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificaçooes do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedecncia, vincúlam a Contratada.

12. DOS RECURSOS                                                                                                                            
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12.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regúlarizaçaoo fiscal da licitante
qúalificada como microempresa oú empresa de peqúeno porte, se for o caso, serab
concedido  o  prazo  de  no  míbnimo  trinta  minútos,  para  qúe  qúalqúer  licitante
manifeste  a  intençaoo  de  recorrer,  de  forma  motivada,  isto  eb,  indicando  contra
qúal(is) decisaoo(ooes) pretende recorrer e por qúais motivos, em campo probprio do
sistema.

12.2. Havendo qúem se manifeste, caberab ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existecncia de motivaçaoo da intençaoo de recorrer, para decidir se admite oú naoo o
recúrso, fúndamentadamente.

12.2.1. Nesse  momento  o  Pregoeiro  naoo  adentrara b no  mebrito  recúrsal,
mas apenas verificarab as condiçooes de admissibilidade do recúrso.

12.2.2. A falta de manifestaçaoo motivada do licitante qúanto aa intençaoo de
recorrer importarab a decadecncia desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recúrso, o recorrente terab, a partir de entaoo, o
prazo de trecs dias para apresentar as razooes, pelo sistema eletrocnico, ficando
os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  qúerendo,  apresentarem
contrarrazooes  tambebm  pelo  sistema  eletrocnico,  em  oútros  trecs  dias,  qúe
começaraoo  a  contar  do  tebrmino  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
assegúrada  vista  imediata  dos  elementos  indispensabveis  a a defesa  de  seús
interesses.

12.3. O  acolhimento  do  recúrso  invalida  taoo  somente  os  atos  insúscetíbveis  de
aproveitamento. 

12.4. Os aútos do processo permaneceraoo com vista franqúeada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO                                                                                      

13.1. O objeto da licitaçaoo serab adjúdicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso naoo haja interposiçaoo de recúrso, oú pela aútoridade competente,
apobs a regúlar decisaoo dos recúrsos apresentados.

13.2. Apobs  a  fase  recúrsal,  constatada  a  regúlaridade  dos  atos  praticados,  a
aútoridade competente homologarab o procedimento licitatobrio. 

14.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS                                                                                               
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14.1. Homologado  o  resúltado  da  licitaçaoo,  tera b o  adjúdicatabrio  o  prazo  de  05
(cinco) dias,  contados a partir  da data de súa convocaçaoo,  para assinar a Ata de
Registro  de  Preços,  cújo  prazo  de  validade encontra-se  nela  fixado,  sob  pena  de
decair do direito aa contrataçaoo, sem prejúíbzo das sançooes previstas neste Edital. 

14.2. Alternativamente aa convocaçaoo para comparecer perante o obrgaoo oú entidade
para a assinatúra da Ata de Registro de Preços, a Administraçaoo poderab encaminhab-
la para assinatúra, mediante correspondecncia postal com aviso de recebimento (AR)
oú meio eletrocnico, para qúe seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de seú recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no súbitem anterior para assinatúra da Ata de Registro
de  Preços  podera b ser  prorrogado  úma  úbnica  vez,  por  igúal  períbodo,  qúando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), dúrante o seú transcúrso, e desde qúe
devidamente aceito.

14.4. Seraoo formalizadas tantas Atas de Registro de Preços qúanto necessabrias para
o registro de todos os itens constantes no Termo de Referecncia, com a indicaçaoo do
licitante  vencedor,  a  descriçaoo  do(s)  item(ns),  as  respectivas qúantidades,  preços
registrados e demais condiçooes.

14.4.1. Serab inclúíbdo na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes
qúe aceitarem cotar os bens oú serviços com preços igúais aos do licitante
vencedor  na  seqúecncia  da  classificaçaoo  do  certame,  exclúíbdo  o  percentúal
referente  a a margem  de  preferecncia,  qúando  o  objeto  naoo  atender  aos
reqúisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

15. (SUPRESSAOO)

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE                                    

16.1. Dentro da validade da Ata  de  Registro de  Preços,  o  fornecedor registrado
podera b ser  convocado  para  assinar  o  Termo  de  Contrato  oú  aceitar/retirar  o
instrúmento eqúivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Aútorizaçaoo). O prazo
de vigecncia da contrataçaoo eb de 12 ( doze) meses contados do a partir da assinatúra
prorrogabvel na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

16.2. Previamente aa contrataçaoo, a Administraçaoo promotora da licitaçaoo realizarab
consúlta ao SICAF para identificar eventúal proibiçaoo da licitante adjúdicatabria de
contratar com o Poder Púbblico.

16.2.1. A adjúdicatabria terab o prazo de 05 (cinco) dias úbteis, contados a
partir da data de súa convocaçaoo, para assinar o Termo de Contrato oú aceitar
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o instrúmento eqúivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito aa
contrataçaoo, sem prejúíbzo das sançooes previstas neste Edital.

16.2.2. Alternativamente aa convocaçaoo para comparecer perante o obrgaoo
oú entidade para a assinatúra do Termo de Contrato oú aceite/retirada do
instrúmento  eqúivalente,  a  Administraçaoo  podera b encaminhab-lo  para
assinatúra oú aceite da Adjúdicatabria, mediante correspondecncia postal com
aviso  de  recebimento  (AR)  oú  meio  eletrocnico,  para  qúe  seja
assinado/retirado  no  prazo  de 05  (cinco)  dias,  a  contar  da  data  de  seú
recebimento. 

16.3. O  prazo  previsto  no  súbitem  anterior  podera b ser  prorrogado,  por  igúal
períbodo, por solicitaçaoo jústificada do fornecedor, e aceita pela Administraçaoo.

16.4. Antes  da  assinatúra  do  Termo  de  Contrato  oú  aceite  do  instrúmento
eqúivalente,  a  Administraçaoo  realizara b consúlta “on line” ao SICAF,  bem como ao
Cadastro  Informativo  de  Crebditos  naoo  Qúitados  –  CADIN,  cújos  resúltados  seraoo
anexados aos aútos do processo.

16.4.1. Na hipobtese de irregúlaridade do registro no SICAF, o contratado
devera b regúlarizar  a  súa  sitúaçaoo  perante  o  cadastro  no  prazo  de  ate b 05
(cinco)  dias,  sob  pena  de  aplicaçaoo  das  penalidades  previstas  no  edital  e
anexos.

17.DO PREÇO                                                                                                                                              

17.1. Os preços saoo fixos e irreajústabveis.

17.2. As  contrataçooes  decorrentes  da  Ata  de  Registro de  Preços  poderaoo  sofrer
alteraçooes, obedecidas aas disposiçooes contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no
Decreto nº 7.892, de 2013.

18.DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO                            

18.1. Os  critebrios  de  recebimento  e  aceitaçaoo  do  objeto  e  de  fiscalizaçaoo  estaoo
previstos no item 4 do Termo de Referecncia.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA                                           

19.1.  As obrigaçooes da Contratante e da Contratada saoo as estabelecidas no item 5
e 6 do Termo de Referecncia. 

20. DO PAGAMENTO                                                                                                                              
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20.1.  O  pagamento  sera b realizado  no  prazo  mabximo  de  ate b  30  (trinta)  dias,
contados a partir da data final do períbodo de adimplemento a qúe se referir, atravebs
de ordem bancabria, para crebdito em banco, agecncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

20.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cújos valores naoo  últrapassem o
limite de qúe trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveraoo ser efetúados
no prazo de ateb 5 (cinco) dias úbteis, contados da data da apresentaçaoo da Nota Fiscal,
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

20.3. O pagamento somente  sera b aútorizado  depois  de  efetúado o  “atesto”  pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada.

20.4. Havendo erro na apresentaçaoo da Nota Fiscal oú dos docúmentos pertinentes
aa contrataçaoo, oú, ainda, circúnstacncia qúe impeça a liqúidaçaoo da despesa, como,
por exemplo,  obrigaçaoo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta oú
inadimplecncia, o pagamento ficarab sobrestado ateb qúe a Contratada providencie as
medidas saneadoras.  Nesta  hipobtese,  o  prazo para  pagamento iniciar-se-a b apobs  a
comprovaçaoo da regúlarizaçaoo da sitúaçaoo, naoo acarretando qúalqúer ocnús para a
Contratante.

20.5. Serab considerada data do pagamento o dia  em qúe constar como emitida a
ordem bancabria para pagamento.
20.6. Antes de cada pagamento aa contratada, serab realizada consúlta ao SICAF para
verificar a manútençaoo das condiçooes de habilitaçaoo exigidas no edital. 
20.7. Constatando-se, júnto ao SICAF, a sitúaçaoo de irregúlaridade da contratada,
serab providenciada súa advertecncia, por escrito, para qúe, no prazo de 5 (cinco) dias,
regúlarize súa sitúaçaoo oú, no mesmo prazo, apresente súa defesa. O prazo poderab
ser prorrogado úma vez, por igúal períbodo, a critebrio da contratante.
20.8. Naoo havendo regúlarizaçaoo oú sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante  devera b comúnicar  aos  obrgaoos  responsabveis  pela  fiscalizaçaoo  da
regúlaridade  fiscal  qúanto  a a inadimplecncia  da  contratada,  bem  como  qúanto  aa
existecncia  de  pagamento  a  ser  efetúado,  para  qúe  sejam  acionados  os  meios
pertinentes e necessabrios para garantir o recebimento de seús crebditos.  
20.9. Persistindo  a  irregúlaridade,  a  contratante  devera b adotar  as  medidas
necessabrias  a a rescisaoo  contratúal  nos  aútos  do  processo  administrativo
correspondente, assegúrada aa contratada a ampla defesa. 
20.10. Havendo  a  efetiva  execúçaoo  do  objeto,  os  pagamentos  seraoo  realizados
normalmente,  ate b qúe se decida pela rescisaoo do contrato,  caso a contratada naoo
regúlarize súa sitúaçaoo júnto ao SICAF.  
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20.11. Somente  por  motivo  de  economicidade,  segúrança  nacional  oú  oútro
interesse púbblico de alta relevacncia, devidamente jústificado, em qúalqúer caso, pela
mabxima aútoridade da contratante, naoo serab rescindido o contrato em execúçaoo com
a contratada inadimplente no SICAF.

20.12. Qúando  do  pagamento,  sera b efetúada  a  retençaoo  tribútabria  prevista  na
legislaçaoo aplicabvel.

20.12.1. A  Contratada  regúlarmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos
termos  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  naoo  sofrera b a  retençaoo
tribútabria  qúanto  aos  impostos  e  contribúiçooes  abrangidos  por  aqúele
regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficara b condicionado  a a apresentaçaoo  de
comprovaçaoo, por meio de docúmento oficial, de qúe faz jús ao tratamento
tribútabrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.13. Nos casos de eventúais atrasos de pagamento, desde qúe a Contratada naoo
tenha concorrido,  de algúma forma, para tanto,  fica convencionado qúe a taxa de
compensaçaoo financeira devida pela Contratante,  entre a data do vencimento e o
efetivo  adimplemento  da  parcela,  e b calcúlada  mediante  a  aplicaçaoo  da  segúinte
fobrmúla:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratobrios;

N  =  Núbmero  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Inndice de compensaçaoo financeira = 0,00016438, assim apúrado:

I = (TX) I 
= 

( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentúal da taxa anúal = 6%365

21.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA                                                                           

21.1. Apobs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderaoo redúzir seús
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.1.1. A  apresentaçaoo  de  novas  propostas  na  forma  deste  item  naoo
prejúdicara b o  resúltado  do  certame  em  relaçaoo  ao  licitante  melhor
classificado.
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21.2. Havendo úm oú mais licitantes qúe aceitem cotar súas propostas em valor
igúal ao do licitante vencedor, estes seraoo classificados segúndo a ordem da úbltima
proposta individúal apresentada dúrante a fase competitiva.

21.3. Esta ordem de classificaçaoo dos licitantes registrados deverab ser respeitada
nas contrataçooes e somente serab útilizada acaso o melhor colocado no certame naoo
assine a ata oú tenha seú registro cancelado nas hipobteses previstas nos artigos 20 e
21 do Decreto n° 7.892/2013.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                            

22.1. Comete  infraçaoo  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjúdicatabrio qúe: 

22.1.1. naoo assinar a ata de registro de preços qúando convocado dentro
do prazo de validade da proposta, naoo aceitar/retirar a nota de empenho oú
naoo assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

22.1.2. apresentar docúmentaçaoo falsa;

22.1.3. deixar de entregar os docúmentos exigidos no certame;

22.1.4. ensejar o retardamento da execúçaoo do objeto;

22.1.5. naoo mantiver a proposta;

22.1.6. cometer fraúde fiscal;

22.1.7. comportar-se de modo inidocneo;

22.2. Considera-se  comportamento  inidocneo,  entre  oútros,  a  declaraçaoo  falsa
qúanto aas condiçooes de participaçaoo, qúanto ao enqúadramento como ME/EPP oú o
conlúio  entre  os  licitantes,  em  qúalqúer  momento  da  licitaçaoo,  mesmo  apobs  o
encerramento da fase de lances.

22.3. O licitante/adjúdicatabrio qúe cometer qúalqúer das infraçooes discriminadas
no súbitem anterior ficarab sújeito, sem prejúíbzo da responsabilidade civil e criminal,
aas segúintes sançooes:

22.3.1. Múlta  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  estimado  do(s)
item(s) prejúdicado(s) pela condúta do licitante;

22.3.2. Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  Uniaoo  e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ateb cinco anos;

22.4. A penalidade de múlta pode ser aplicada cúmúlativamente com a sançaoo de
impedimento.
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22.5. A aplicaçaoo de qúalqúer das penalidades previstas realizar-se-ab em processo
administrativo  qúe  assegúrara b o  contraditobrio  e  a  ampla  defesa  ao
licitante/adjúdicatabrio, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e súbsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

22.6. A aútoridade competente, na aplicaçaoo das sançooes, levarab em consideraçaoo a
gravidade da condúta do infrator, o carabter edúcativo da pena, bem como o dano
caúsado aa Administraçaoo, observado o princíbpio da proporcionalidade,

22.7. As penalidades seraoo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.8. As sançooes por atos praticados no decorrer da contrataçaoo estaoo previstas no
Termo de Referecncia.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO                           

23.1. Ate b 02 (dois) dias úbteis antes da data designada para a abertúra da sessaoo
púbblica, qúalqúer pessoa poderab impúgnar este Edital.

23.2. A  impúgnaçaoo  podera b ser  realizada  por  forma  eletrocnica,  pelo  e-mail
colic.itabaiana@ifs.edú.br oú por petiçaoo dirigida oú protocolada no endereço:
Rúa  .  Dr  Aúgústo  Cebsar  Leite,  165  -  Centro  Itabaiana  /  SE  CEP:  49503-408
-Telefone (79) 3711 3293 - Coordenadoria de Licitaçooes.

23.3. Cabera b ao  Pregoeiro  decidir  sobre  a  impúgnaçaoo  no  prazo  de  ate b vinte  e
qúatro horas.

23.4. Acolhida a impúgnaçaoo, serab definida e públicada nova data para a realizaçaoo
do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatobrio deveraoo
ser enviados ao Pregoeiro, ateb 03 (trecs) dias úbteis anteriores aa data designada para
abertúra  da  sessaoo  púbblica,  exclúsivamente  por  meio  eletrocnico  via  internet,  no
endereço indicado no Edital.

23.6. As  impúgnaçooes  e  pedidos  de  esclarecimentos  naoo  súspendem  os  prazos
previstos no certame.

23.7. As respostas aas impúgnaçooes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
seraoo  entranhados  nos  aútos  do  processo  licitatobrio  e  estaraoo  disponíbveis  para
consúlta por qúalqúer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                          
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24.1. Naoo  havendo  expediente  oú  ocorrendo  qúalqúer  fato  súperveniente  qúe
impeça a realizaçaoo do certame na data marcada, a sessaoo sera b aútomaticamente
transferida para o primeiro dia úbtil súbseqúente, no mesmo horabrio anteriormente
estabelecido, desde qúe naoo haja comúnicaçaoo em contrabrio, pelo Pregoeiro.  

24.2. No júlgamento das propostas e da habilitaçaoo, o Pregoeiro poderab sanar erros
oú  falhas  qúe  naoo  alterem  a  súbstacncia  das  propostas,  dos  docúmentos  e  súa
validade júríbdica, mediante despacho fúndamentado, registrado em ata e acessíbvel a
todos, atribúindo-lhes validade e eficabcia para fins de habilitaçaoo e classificaçaoo.

24.3.  A  homologaçaoo  do  resúltado  desta  licitaçaoo  naoo  implicara b direito  aa
contrataçaoo.

24.4. As normas disciplinadoras da licitaçaoo seraoo sempre interpretadas em favor
da  ampliaçaoo  da  dispúta  entre  os  interessados,  desde  qúe  naoo  comprometam  o
interesse da Administraçaoo, o princíbpio da isonomia, a finalidade e a segúrança da
contrataçaoo.

24.5. Os licitantes assúmem todos os cústos de preparaçaoo e apresentaçaoo de súas
propostas  e  a  Administraçaoo  naoo  serab,  em  nenhúm  caso,  responsabvel  por  esses
cústos, independentemente da condúçaoo oú do resúltado do processo licitatobrio.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seús Anexos, exclúir-se-
ab o dia do iníbcio e inclúir-se-ab o do vencimento. Sob se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administraçaoo.

24.7. O  desatendimento  de  exigecncias  formais  naoo  essenciais  naoo  importara b o
afastamento  do  licitante,  desde  qúe  seja  possíbvel  o  aproveitamento  do  ato,
observados os princíbpios da isonomia e do interesse púbblico.

24.8. Em caso de divergecncia entre disposiçooes deste Edital e de seús anexos oú
demais peças qúe compooem o processo, prevalecerab as deste Edital.

24.9. O  Edital  esta b disponibilizado,  na  íbntegra,  no  endereço  eletrocnico
www.ifs.edú.br e tambebm poderaoo ser lidos e/oú obtidos no endereço Trav. Dr
Aúgústo Cebsar Leite, 165 - Centro Itabaiana / SE nos dias úbteis, no horabrio das
08:00 horas aas 16:00 horas , mesmo endereço e períbodo no qúal os aútos do
processo administrativo permaneceraoo com vista franqúeada aos interessados.

24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os segúintes anexos:

24.10.1.  ANEXO I - Termo de Referecncia;

24.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços;

24.10.3.  ANEXO III – Minúta de Termo de Contrato; 
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24.10.4.  ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preço;

Itabaiana,  18 de júlho de 2017

Maria Verônica Barbosa dos Santos 
Pregoeira oficial
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2017

(Processo Administrativo n°. 23462.000300/2017-11)

1. DO OBJETO                                                                                                                                   .

1.1. Aquisiçãoo  de ãpãrelhos de ãr-condicionãdo,  do tipo Split,   com instãlãçãoo,
conforme  condiçooes,  quãntidãdes,  exigennciãs  e  estimãtivãs  inclusive  ãs
encãminhãdãs  pelos  orrgãoos  e  entidãdes  pãrticipãntes,  estãbelecidãs  neste
instrumento:

1.2 Cãso hãjã discordãnnciã entre os descritivos dos itens no termo de referennciã e no
COMPRASNET, prevãlecerãr o descritivo constãnte no termo de referennciã.
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Grupo 1 (Campus Itabaiana)

1 CONDICIONADOR  DE  AR,  do  tipo  Split
com as seguintes especificações: capacidade
mínima  de  refrigeração  de  7.000  BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V, 60  Hz,  fixação
parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico  (r410a)  selo  procel  classe  a   de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing) .
com entrega e instalação pela contratada.
sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)

6 - - 1.736,67 10.420,02 15% 1
5
0
1
1
2

1
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utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
garantia mínima de 12 (doze) meses a partir
do recebimento definitivo. 

2 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima  de  refrigeração  de  9.000  BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V,  60Hz,  Selo  Procel
Classe A de eficiência energética,  ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto sem fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros (distância evaporadora/ condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (  doze)  meses,  a
partir do recebimento definitivo

3 - - 2.273,33 6.819,99 15% 1
5
0
1
1
2

3 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de  12.000 BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V,  60Hz, Selo  Procel
Classe A de eficiência energética,  ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto sem fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12  (doze) meses anos,
a partir do recebimento definitivo.

5 - - 2.620,00 13.100,00 15% 1
5
0
1
1
2

4 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de 
22.000 BTU/h, bifásico (2F+T), 220V, 60Hz,
fixação  parede,  compressor  rotativo,
refrigera  /  ventila  /desumidifica,  1
evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico (R410A), Selo Procel Classe A de
eficiência energética ,  ciclo frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.

1 - - 4.243,33 4.243,33 15% 1
5
0
1
1
2

2
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Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (doze)  meses, a
partir do recebimento definitivo

5 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de 
24.000 BTU/h,  bifásico  (2F+T),  220V,   60
Hz, fixação  parede,  compressor  rotativo,
refrigera  /  ventila  /desumidifica,  1
evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de
eficiência energética ,  ciclo frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12(doze) meses, a partir
do recebimento definitivo.

2 - - 4.493,33 8.986,66 15% 1
5
0
1
1
2

6 CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split
tipo  Piso/Teto  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  36.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T),  220V,   60  Hz, fixação  parede,
compressor  rotativo,  refrigera  /  ventila
/desumidifica,  1  evaporadora  /  1
condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico (R410A). Selo Procel Classe A de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distânciaevaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (Doze)  meses  ,  a
partir do recebimento definitivo.

30 - - 6.760,00 202.800,00 15% 1
5
0
1
1
2

7 CONDICIONADOR DE AR  do tipo Split
tipo  Piso/Teto  , com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  48.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T),  220V,   60  Hz,  fixação  parede,

7 - - 8.400,00 58.800,00 15% 1
5
0
1

3
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compressor  rotativo,  refrigera  /  ventila
/desumidifica,  1  evaporadora  /  1
condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico  (R410A) Selo Procel  Classe A de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (doze)  meses,  a
partir do recebimento definitivo

1
2

8 CONDICIONADOR DE AR  do tipo Split
tipo  Piso/Teto,  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  60.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T), 220V,  60 Hz, Selo Procel Classe B
de  eficiência  energética,  ciclo  frio,
compressor  rotativo,  controle  remoto  digital
sem  fio,  mínimo  de  três  velocidades  de
insuflamento  (alta,  média  e  baixa),
movimento  e  controle  automático  do
direcionamento do ar (swing). Com entrega e
instalação  pela  contratada. Sendo  a
instalação  realizada  com  até  06  metros
(distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir
do recebimento definitivo.

15 - - 9.266,67 139.000,05 15% 1
5
0
1
1
2

Total do Grupo                                                                      444.170,05

Grupo 2 (Campus Lagarto)

9 CONDICIONADOR  DE  AR,  do  tipo  Split
com as seguintes especificações: capacidade
mínima  de  refrigeração  de  7.000  BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V, 60  Hz,  fixação
parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico  (r410a)  selo  procel  classe  a   de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing) .
com entrega e instalação pela contratada.
sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)

- 6 - 1.736,67 10.420,02 15% 1
5
0
1
1
2

4
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utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
garantia mínima de 12 (doze) meses a partir
do recebimento definitivo. 

10 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima  de  refrigeração  de  9.000  BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V,  60Hz,  Selo  Procel
Classe A de eficiência energética,  ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto sem fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros (distância evaporadora/ condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (  doze)  meses,  a
partir do recebimento definitivo

- 3 - 2.273,33 6.819,99 15% 1
5
0
1
1
2

11 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de  12.000 BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V,  60Hz, Selo  Procel
Classe A de eficiência energética,  ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto sem fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12  (doze) meses anos,
a partir do recebimento definitivo.

- 5 - 2.620,00 13.100,00 15% 1
5
0
1
1
2

12 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de 
22.000 BTU/h, bifásico (2F+T), 220V, 60Hz,
fixação  parede,  compressor  rotativo,
refrigera  /  ventila  /desumidifica,  1
evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico (R410A), Selo Procel Classe A de
eficiência energética ,  ciclo frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.

- 1 - 4.243,33 4.243,33 15% 1
5
0
1
1
2

5
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Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (doze)  meses, a
partir do recebimento definitivo

13 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de 
24.000 BTU/h,  bifásico  (2F+T),  220V,   60
Hz, fixação  parede,  compressor  rotativo,
refrigera  /  ventila  /desumidifica,  1
evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de
eficiência energética ,  ciclo frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12(doze) meses, a partir
do recebimento definitivo.

- 5 - 4.493,33 22.466,65 15% 1
5
0
1
1
2

14 CONDICIONADOR DE AR,  do tipo Split
tipo  Piso/Teto  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  36.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T),  220V,   60  Hz, fixação  parede,
compressor  rotativo,  refrigera  /  ventila
/desumidifica,  1  evaporadora  /  1
condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico (R410A). Selo Procel Classe A de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distânciaevaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (Doze)  meses  ,  a
partir do recebimento definitivo.

- 30 - 6.760,00 202.800,00 15% 1
5
0
1
1
2

15 CONDICIONADOR DE AR  do tipo Split
tipo  Piso/Teto  , com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  48.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T),  220V,   60  Hz,  fixação  parede,

- 7 - 8.400,00 58.800,00 15% 1
5
0
1

6
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compressor  rotativo,  refrigera  /  ventila
/desumidifica,  1  evaporadora  /  1
condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico  (R410A) Selo Procel  Classe A de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (doze)  meses,  a
partir do recebimento definitivo

1
2

16 CONDICIONADOR DE AR  do tipo Split
tipo  Piso/Teto,  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  60.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T), 220V,  60 Hz, Selo Procel Classe B
de  eficiência  energética,  ciclo  frio,
compressor  rotativo,  controle  remoto  digital
sem  fio,  mínimo  de  três  velocidades  de
insuflamento  (alta,  média  e  baixa),
movimento  e  controle  automático  do
direcionamento do ar (swing). Com entrega e
instalação  pela  contratada. Sendo  a
instalação  realizada  com  até  06  metros
(distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir
do recebimento definitivo.

- 5 - 9.266,67 46.333,35 15% 1
5
0
1
1
2

Total do Grupo                                                                      364.983,34

Grupo 3 (Campus Tobias Barreto)

17 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de  12.000 BTU/h,
bifásico  (2F+T),  220V,  60Hz, Selo  Procel
Classe A de eficiência energética,  ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto sem fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12  (doze) meses anos,
a partir do recebimento definitivo.

- - 3 2.620,00 7.860,00 15% 1
5
0
1
1
2
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18 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de 
22.000 BTU/h, bifásico (2F+T), 220V, 60Hz,
fixação  parede,  compressor  rotativo,
refrigera  /  ventila  /desumidifica,  1
evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico (R410A), Selo Procel Classe A de
eficiência energética ,  ciclo frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (doze)  meses, a
partir do recebimento definitivo

- - 6 4.243,33 25.459,98 15% 1
5
0
1
1
2

19 CONDICIONADOR DE AR  INVERTER
“split  system” do  tipo “Hi Wall”,  com as
seguintes  especificações:  Capacidade
mínima de refrigeração de 
24.000 BTU/h,  bifásico  (2F+T),  220V,   60
Hz, fixação  parede,  compressor  rotativo,
refrigera  /  ventila  /desumidifica,  1
evaporadora / 
1  condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de
eficiência energética ,  ciclo frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12(doze) meses, a partir
do recebimento definitivo.

- - 5 4.493,33 22.466,65 15% 1
5
0
1
1
2

20 CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split
tipo  Piso/Teto  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  36.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T),  220V,   60  Hz, fixação  parede,
compressor  rotativo,  refrigera  /  ventila
/desumidifica,  1  evaporadora  /  1
condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico (R410A). Selo Procel Classe A de

- - 24 6.760,00 162.240,00 15% 1
5
0
1
1
2
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eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distânciaevaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (Doze)  meses  ,  a
partir do recebimento definitivo.

21 CONDICIONADOR DE AR  do tipo Split
tipo  Piso/Teto  , com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  48.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T),  220V,   60  Hz,  fixação  parede,
compressor  rotativo,  refrigera  /  ventila
/desumidifica,  1  evaporadora  /  1
condensadora,  filtra  anti-fungos,  gás
ecológico  (R410A) Selo Procel  Classe A de
eficiência  energética,  ciclo  frio,  compressor
rotativo,  controle  remoto  digital  sem  fio,
mínimo de três  velocidades  de insuflamento
(alta,  média  e  baixa),  movimento  e controle
automático do direcionamento do ar (swing).
Com entrega e instalação pela contratada.
Sendo  a  instalação  realizada  com  até  06
metros  (distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia  mínima  de  12  (doze)  meses,  a
partir do recebimento definitivo

- - 4 8.400,00 33.600,00 15% 1
5
0
1
1
2

22 CONDICIONADOR DE AR  do tipo Split
tipo  Piso/Teto,  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  60.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T), 220V,  60 Hz, Selo Procel Classe B
de  eficiência  energética,  ciclo  frio,
compressor  rotativo,  controle  remoto  digital
sem  fio,  mínimo  de  três  velocidades  de
insuflamento  (alta,  média  e  baixa),
movimento  e  controle  automático  do
direcionamento do ar (swing). Com entrega e
instalação  pela  contratada. Sendo  a
instalação  realizada  com  até  06  metros
(distância  evaporadora/condensadora)
utilizando  exclusivamente  tubo  de  cobre.
Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir
do recebimento definitivo.

- - 15 9.266,67 46.333,35 15% 1
5
0
1
1
2

Total do Grupo                                                                          297.959,98

Total Geral                                                                                                                         1.107.113,37
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1.2

ITE
M

DESCRIÇÃO DO ITEM Campus 
Itabaiana

Campus 
Lagarto

Campus 
Tobias Barreto

M
ín

im
o

M
áxim

o

M
ín

im
o

M
áxim

o

M
ín

im
o

M
áxim

o

1 CONDICIONADOR DE AR tipo
Split,  com  as  seguintes
especificações:  Capacidade
mínima  de  refrigeração  de
7.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T), 220V, 60 Hz

02 06 02 06 - -

2 CONDICIONADOR  DE  AR
INVERTER “split system” do
tipo  “Hi  Wall”,  com  as
seguintes  especificações:
Capacidade  mínima  de
refrigeração  de  9.000  BTU/h,
bifásico (2F+T), 220V

01 03 01 03 - -

3 CONDICIONADOR  DE  AR
INVERTER “split system” do
tipo  “Hi  Wall”,  com  as
seguintes  especificações:
Capacidade  mínima  de
refrigeração de 12.000 BTU/h,
bifásico (2F+T), 220V, 60Hz,

02 05 01 05 1 3

4 CONDICIONADOR  DE  AR
INVERTER  “split system” do
tipo  “Hi  Wall”,  com  as
seguintes  especificações:
Capacidade  mínima  de
refrigeração de 
22.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T), 220V, 60Hz

01 01 01 01 1 6

5 CONDICIONADOR  DE  AR
INVERTER  “split system” do
tipo  “Hi  Wall”,  com  as
seguintes
especificações:Capacidade
mínima de refrigeração de 
24.000  BTU/h,  bifásico
(2F+T), 220V,  60 Hz,

01 02 02 05 1 5
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6 CONDICIONADOR  DE  AR
do tipo Split Piso/ Teto, com as
seguintes  especificações:
Capacidade  mínima  de
refrigeração de 36.000 BTU/h,
bifásico (2F+T), 220V,  60 Hz,

05 30 03 30 1 24

7 CONDICIONADOR  DE  AR
do tipo Split Piso/ Teto com as
seguintes  especificações:
Capacidade  mínima  de
refrigeração de 48.000 BTU/h,
bifásico (2F+T), 220V,  60 Hz,

02 07 02 07 1 4

8 CONDICIONADOR  DE  AR
do tipo Split Piso/Teto, com as
seguintes  especificações:
Capacidade  mínima  de
refrigeração de 60.000 BTU/h,
bifásico (2F+T), 220V,  60 Hz,

03 15 01 05 1 5

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                              

2.1.  A ãquisiçãoo de ãpãrelhos de condensãdores de ãr visã o ãtendimento dãs demãndãs
dã novã sede do Cãmpus itãbãiãnã bem como ãqueles que surgir durãnte ã vigennciã
dã ãtã ã ser celebrãdã, inclusive ã substituiçãoo de equipãmentos que nãoo estejãm em
boãs condiçooes de uso.

 Os  equipãmentos  deverãm ser  instãlãdos  nã  novã  sede  do  instituto  federãl  de
Sergipe/  Cãmpus  Itãbãiãnã,  ã  fim  de  mãnter  umã  temperãturã  ãdequãdã  no
ãmbiente de trãbãlho.,  gãrãntido conforto terrmico ãos servidores e usuãrrios dos
serviços  deste  cãmpus.  Buscou-se  equipãmentos  com tecnologiã  INVERTER  que
proporcionã diversãs vãntãgens, como economiã de energiã de ãter 40% em relãçãoo
ão sistemã convencionãl,  ãtinge rãpidãmente ã temperãturã desejãdã,  utilizã gãrs
refrigerãnte ecolorgico ( R410) e emite menor ruido.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS                                                                                     s

3.1. O objeto destã solicitãçãoo ãpresentã pãdrooes de desempenho e quãlidãde que
estãoo ãqui descritos objetivãmente por meio de suãs especificãçooes,  sendo, pois
considerãdos serviços comuns nos termos do Art. 1º dã Lei 10.520 de 2002 .
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4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO                                          .          

4.1. O prãzo de entregã dos bens er de 30 diãs, contãdos do recebimento dã notã
de empenho em remessã urnicã , nos seguintes endereços:

Grupo 1:  Instituto Federãl de Sergipe( Cãmpus Itãbãiãnã)  Trãv.  Dr.  Augusto
Cersãr Leite, 165 Bãirro Centro – Itãbãiãnã / Sergipe CEP: 49500-000

Grupo 2: Instituto Federãl de Sergipe (Cãmpus Lãgãrto) – UASG: 158394. Endereço:
Estrãdã dã Bãrrãgem 425, CEP: 49.400-975 – Lãgãrto/SE. 

Grupo 3: Instituto Federãl  de Sergipe (Cãmpus Tobiãs Bãrreto)  –  UASG:  154679
Rodoviã Gov. Antonnio Cãrlos Vãlãdãres, S/N Conjunto Irmão Dulce,CEP: 49030-000.
Tobiãs Bãrreto/ Sergipe. CEP: 49030-000.

4.2. (SUPRESSAOO)

4.3. Os bens serãoo recebidos provisoriãmente no prãzo de 05 (cinco) diãs, pelo(ã)
responsãrvel pelo ãcompãnhãmento e fiscãlizãçãoo do contrãto, pãrã efeito de
posterior verificãçãoo de suã conformidãde com ãs especificãçooes constãntes
neste Termo de Referennciã e nã propostã. 

4.4. Os bens poderãoo ser rejeitãdos, no todo ou em pãrte, quãndo em desãcordo
com ãs especificãçooes constãntes neste Termo de Referennciã e nã propostã,
devendo ser substituírdos no prãzo de 05(cinco) diãs, ã contãr dã notificãçãoo
dã contrãtãdã, ã s suãs custãs, sem prejuírzo dã ãplicãçãoo dãs penãlidãdes.

4.5. Os bens serãoo recebidos definitivãmente no prãzo de 05(cinco) diãs, contãdos
do recebimento provisorrio, ãpors ã verificãçãoo dã quãlidãde e quãntidãde do
mãteriãl e consequente ãceitãçãoo mediãnte termo circunstãnciãdo.

4.5.1. Nã  hiportese  de  ã  verificãçãoo  ã  que  se  refere  o  subitem ãnterior  nãoo  ser
procedidã dentro do prãzo fixãdo, reputãr-se-ãr como reãlizãdã, consumãndo-
se o recebimento definitivo no diã do esgotãmento do prãzo.

4.6  O  recebimento  provisorrio  ou  definitivo  do  objeto  nãoo  exclui  ã
responsãbilidãde  dã  contrãtãdã  pelos  prejuírzos  resultãntes  dã  incorretã
execuçãoo do contrãto.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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5.1. Sãoo obrigãçooes dã Contrãtãnte:

5.1.1. Receber o objeto no prãzo e condiçooes estãbelecidãs no Editãl e seus ãnexos;

5.1.2. Verificãr  minuciosãmente,  no  prãzo  fixãdo,  ã  conformidãde  dos  bens
recebidos provisoriãmente com ãs especificãçooes constãntes do Editãl e dã
propostã, pãrã fins de ãceitãçãoo e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicãr  ã   Contrãtãdã,  por  escrito,  sobre  imperfeiçooes,  fãlhãs  ou
irregulãridãdes  verificãdãs  no  objeto  fornecido,  pãrã  que  sejã  substituírdo,
repãrãdo ou corrigido;

5.1.4. Acompãnhãr  e  fiscãlizãr  o  cumprimento  dãs  obrigãçooes  dã  Contrãtãdã,
ãtrãvers de comissãoo/servidor especiãlmente designãdo;

5.1.5. Efetuãr o pãgãmento ã  Contrãtãdã no vãlor correspondente ão fornecimento
do objeto, no prãzo e formã estãbelecidos no Editãl e seus ãnexos;

5.2. A Administrãçãoo  nãoo  responderã r por  quãisquer  compromissos  ãssumidos
pelã Contrãtãdã com terceiros, ãindã que vinculãdos ã  execuçãoo do presente
Termo de Contrãto,  bem como por  quãlquer dãno cãusãdo ã terceiros  em
decorrennciã  de  ãto  dã  Contrãtãdã,  de  seus  empregãdos,  prepostos  ou
subordinãdos.

5.3 A Administrãçãoo reãlizãrãr pesquisã de preços periodicãmente, em prãzo
nãoo superior ã 180 (cento e oitentã) diãs, ã fim de verificãr ã vãntãjosidãde
dos preços registrãdos em Atã.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA                                                                                           s

6.1. A Contrãtãdã deve cumprir  todãs ãs obrigãçooes  constãntes no Editãl,  seus
ãnexos e suã propostã, ãssumindo como exclusivãmente seus os riscos e ãs
despesãs decorrentes dã boã e perfeitã execuçãoo do objeto e, ãindã:

6.1.1. Efetuãr ã entregã do objeto em perfeitãs condiçooes, conforme especificãçooes,
prãzo e locãl constãntes no Editãl e seus ãnexos, ãcompãnhãdo dã respectivã
notã fiscãl,  nã quãl constãrãoo ãs indicãçooes referentes ã:  mãrcã, fãbricãnte,
modelo, procedennciã e prãzo de gãrãntiã ou vãlidãde;

6.1.1.1. O objeto deve estãr ãcompãnhãdo do mãnuãl do usuãrrio, com umã versãoo
em portuguens e dã relãçãoo dã rede de ãssistennciã tercnicã ãutorizãdã;
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6.1.2. Responsãbilizãr-se pelos vírcios e dãnos decorrentes do objeto, de ãcordo com
os ãrtigos 12, 13 e 17 ã 27, do Cordigo de Defesã do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990);

6.1.3. Substituir, repãrãr ou corrigir, ã s suãs expensãs, no prãzo fixãdo neste Termo
de Referennciã, o objeto com ãvãriãs ou defeitos;

6.1.4. Comunicãr ã  Contrãtãnte, no prãzo mãrximo de 24 (vinte e quãtro) horãs que
ãntecede ã dãtã dã entregã, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prãzo previsto, com ã devidã comprovãçãoo;

6.1.5. Mãnter,  durãnte  todã ã  execuçãoo  do  contrãto,  em compãtibilidãde  com ãs
obrigãçooes  ãssumidãs,  todãs  ãs  condiçooes  de  hãbilitãçãoo  e  quãlificãçãoo
exigidãs nã licitãçãoo;

6.1.6. Indicãr preposto pãrã representãr-lã durãnte ã execuçãoo do contrãto

7. DA SUBCONTRATAÇÃO                                                                                                              s

7.1. Nãoo serãr ãdmitidã ã subcontrãtãçãoo do objeto.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA                                                                                                         s

8.1  E   ãdmissírvel  ã  fusãoo,  cisãoo  ou  incorporãçãoo  dã  contrãtãdã  com/em outrã
pessoã jurírdicã, desde que sejãm observãdos pelã novã pessoã jurírdicã todos os
requisitos de hãbilitãçãoo exigidos nã licitãçãoo originãl; sejãm mãntidãs ãs demãis
clãrusulãs e condiçooes do contrãto; nãoo hãjã prejuírzo ã  execuçãoo do objeto pãctuãdo
e hãjã ã ãnuennciã expressã dã Administrãçãoo ã  continuidãde do contrãto.

9. CONTROLE  DE EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do ãrt. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serãr designãdo representãnte
pãrã  ãcompãnhãr  e  fiscãlizãr  ã  entregã  dos  bens,  ãnotãndo  em  registro
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prorprio todãs ãs ocorrennciãs relãcionãdãs com ã execuçãoo e determinãndo o
que for necessãrrio ã  regulãrizãçãoo de fãlhãs ou defeitos observãdos.

9.1.1. O recebimento  de  mãteriãl  de  vãlor  superior  ã  R$  80.000,00  (oitentã  mil
reãis)  serã r confiãdo  ã  umã  comissãoo  de,  no  mírnimo,  3  (trens)  membros,
designãdos pelã ãutoridãde competente.

9.2. A fiscãlizãçãoo de que trãtã este item nãoo exclui nem reduz ã responsãbilidãde
dã Contrãtãdã, inclusive perãnte terceiros, por quãlquer irregulãridãde, ãindã
que  resultãnte  de  imperfeiçooes  tercnicãs  ou  vírcios  redibitorrios,  e,  nã
ocorrennciã destã, nãoo implicã em co-responsãbilidãde dã Administrãçãoo ou
de seus ãgentes e prepostos, de conformidãde com o ãrt. 70 dã Lei nº 8.666,
de 1993.

9.3. O  representãnte  dã  Administrãçãoo  ãnotãrã r em  registro  prorprio  todãs  ãs
ocorrennciãs relãcionãdãs com ã execuçãoo do contrãto, indicãndo diã, mens e
ãno,  bem  como  o  nome  dos  funcionãrrios  eventuãlmente  envolvidos,
determinãndo o  que  for  necessãrrio  ã   regulãrizãçãoo  dãs  fãlhãs  ou defeitos
observãdos e encãminhãndo os ãpontãmentos ã  ãutoridãde competente pãrã
ãs providennciãs cãbírveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                        

10.1. Comete infrãçãoo ãdministrãtivã nos termos dã Lei nº 8.666, de 1993 e dã Lei
nº 10.520, de 2002, ã Contrãtãdã que:

10.1.1. Inexecutãr totãl ou pãrciãlmente quãlquer dãs obrigãçooes ãssumidãs em
decorrennciã dã contrãtãçãoo;

10.1.2. Ensejãr o retãrdãmento dã execuçãoo do objeto;

10.1.3. Frãudãr nã execuçãoo do contrãto;

10.1.4. Comportãr-se de modo inidonneo;

10.1.5. Cometer frãude fiscãl;

10.1.6. Nãoo mãntiver ã propostã.

10.2. A Contrãtãdã que cometer quãlquer dãs infrãçooes discriminãdãs no subitem
ãcimã  ficãrã r sujeitã,  sem prejuírzo  dã  responsãbilidãde  civil  e  criminãl,  ã s
seguintes sãnçooes:
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10.2.1. Advertennciã por fãltãs leves, ãssim entendidãs ãquelãs que nãoo ãcãrretem
prejuírzos significãtivos pãrã ã Contrãtãnte;

10.2.2. Multã morãtorriã de 0,3 % ( zero vírrgulã trens por cento) por diã de ãtrãso
injustificãdo sobre o vãlor dã pãrcelã inãdimplidã, ãter o limite de 20 (vinte)
diãs;

10.2.3. Multã  compensãtorriã  de  10% (dez  por  cento)  sobre  o  vãlor  totãl  do
contrãto, no cãso de inexecuçãoo totãl do objeto;

10.2.4. Em  cãso  de  inexecuçãoo  pãrciãl,  ã  multã  compensãtorriã,  no  mesmo
percentuãl  do  subitem  ãcimã,  serã r ãplicãdã  de  formã  proporcionãl  ã 
obrigãçãoo inãdimplidã;

10.2.5. Suspensãoo de licitãr e impedimento de contrãtãr com o orrgãoo, entidãde
ou unidãde ãdministrãtivã pelã quãl  ã Administrãçãoo  Purblicã operã e ãtuã
concretãmente, pelo prãzo de ãter dois ãnos; 

10.2.6. Impedimento  de  licitãr  e  contrãtãr  com  ã  Uniãoo  com  o  consequente
descredenciãmento no SICAF pelo prãzo de ãter cinco ãnos;

10.2.7. Declãrãçãoo de inidoneidãde pãrã licitãr ou contrãtãr com ã Administrãçãoo
Purblicã, enquãnto perdurãrem os motivos determinãntes dã puniçãoo ou ãter
que sejã promovidã ã reãbilitãçãoo perãnte ã prorpriã ãutoridãde que ãplicou ã
penãlidãde,  que  serã r concedidã  sempre  que  ã  Contrãtãdã  ressãrcir  ã
Contrãtãnte pelos prejuírzos cãusãdos;

10.3. Tãmberm ficãm sujeitãs ã s penãlidãdes do ãrt. 87, III e IV dã Lei nº 8.666, de
1993, ãs empresãs e os profissionãis que:

10.3.1. Tenhãm sofrido  condenãçãoo  definitivã  por  prãticãr,  por  meio  dolosos,
frãude fiscãl no recolhimento de quãisquer tributos;

10.3.2. Tenhãm prãticãdo ãtos ilírcitos visãndo ã frustrãr os objetivos dã licitãçãoo;

10.3.3. Demonstrem nãoo possuir idoneidãde pãrã contrãtãr com ã Administrãçãoo
em virtude de ãtos ilírcitos prãticãdos.

10.4. A ãplicãçãoo de quãlquer dãs penãlidãdes previstãs reãlizãr-se-ãr em processo
ãdministrãtivo que ãssegurãrãr o contrãditorrio e ã ãmplã defesã ã  Contrãtãdã,
observãndo-se  o  procedimento  previsto  nã  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e
subsidiãriãmente ã Lei nº 9.784, de 1999.
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10.5. A ãutoridãde competente, nã ãplicãçãoo dãs sãnçooes, levãrãr em considerãçãoo ã
grãvidãde dã condutã do infrãtor, o cãrãrter educãtivo dã penã, bem como o
dãno cãusãdo ã  Administrãçãoo, observãdo o princírpio dã proporcionãlidãde.

10.6. As penãlidãdes serãoo obrigãtoriãmente registrãdãs no SICAF.

Itãbãiãnã, 18 de julho de 2017.

_________ ________________________________________

Delcivan Francisco de Carvalho
Coordenador de Manutenção

Requisitante
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017

(Processo administrativo nº 23462.000300/2017-11 )
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º …./2017

O Instituto Federal de educaçaoo, Ciecncia e Tecnologia de Sergipe - Campus Itabaiana, com sede
na rua  Dr. Augusto Cessar Leite, 165, CEP: 49500-000  na cidade de Itabaiana/SE inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº 10.728.444/0005-25 neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome),
nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de .....,
inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando
o julgamento da licitaçaoo na modalidade de pregaoo, na forma eletrocnica, para REGISTRO DE
PREÇOS  nº  ......./20...,  publicada  no  ......  de  ...../...../20.....,  processo  administrativo  nº  ........,
RESOLVE registrar  os  preços  da(s)   empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA,  de
acordo  com  a  classificaçaoo  por  ela(s)  alcançada(s)  e  na(s)   quantidade(s)   cotada(s),
atendendo as condiçooes previstas no edital, sujeitando-se as partes a s normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçooes, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposiçooes a seguir:

1   DO OBJETO                                                                                                                                                       c

1.1 A presente  Ata  tem por  objeto  o  registro de  preços  para  a  eventual  aquisiçaoo  de
aparelhos  de  ar  condicionados  especificado(s)  no(s)  item(ns)..  do  ..........  Termo  de
Referecncia,  anexo I  do edital  de  Pregão nº 01/2017, que e s parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcriçaoo.

2  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS                                                                         c

2.1 O preço registrado, as especificaçooes do objeto e as demais condiçooes ofertadas na(s)
proposta(s) saoo as que seguem:

Fornecedor: ....................................................................................…………. CNPJ: 
........................../...........Endereço: ......................................………….
...............................................……………..Telefone: (.....).............-...............  
Representante: ..................................................................CPF: ...................…
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RG: .........………………….. Dados Bancasrios:.......................................……….
Agecncia: ...................... CC: ......................………………………………………...

ITE
M 

DESCRIÇÃO UNIDAD
E

QUANT
IDADE

MÍNIMO MÁXIM
O

VALOR
UNITÁRIO 

PRAZO DE
VALIDADE

 

3   ÓRGÃO(S)  PARTICIPANTE (S)                                                                                                            S

3.1 Saoo osrgaoos e entidades pusblicas participantes do registro de preços:

IT
EM

 

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

RESUMIDA

CA
M

P
U

S
LA

G
A

R
T

O

CA
M

P
U

S 
P

R
O

P
R

IÁ

CA
M

P
U

S
T

O
B

IA
S

B
A

R
R

ET
O

 

TOTAL

4  VALIDADE DA ATA                                                                                                                                          c

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços seras de 12 meses, a partir da sua assinatura,
naoo podendo ser prorrogada.

5  REVISÃO E CANCELAMENTO                                                                                                                     c

5.1 A Administraçaoo realizara s pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos naoo
superiores a 180 (cento e oitenta)  dias,  a  fim de verificar a  vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

5.2 Os preços registrados poderaoo ser revistos em decorrecncia de eventual reduçaoo dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a 
Administraçaoo promover as negociaçooes junto ao(s) fornecedor(es).
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5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administraçaoo convocaras o(s) fornecedor(es) para negociar(em)
a reduçaoo dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4 O fornecedor que naoo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado seras
liberado do compromisso assumido, sem aplicaçaoo de penalidade.

5.4.1 A ordem de classificaçaoo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observaras a classificaçaoo original.

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
naoo puder cumprir o compromisso, o osrgaoo gerenciador poderas:

5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçaoo ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicaçaoo da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2 convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociaçaoo.

5.6 Naoo havendo ecxito nas negociaçooes, o osrgaoo gerenciador deveras proceder a  revogaçaoo
desta  ata  de  registro  de  preços,  adotando  as  medidas  cabívsveis  para  obtençaoo  da
contrataçaoo mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor seras cancelado quando:

5.7.1 descumprir as condiçooes da ata de registro de preços;

5.7.2 naoo  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administraçaoo, sem justificativa aceitasvel;

5.7.3 naoo  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipostese  deste  se  tornar
superior a queles praticados no mercado; ou

5.7.4 sofrer sançaoo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o osrgaoo gerenciador e osrgaoo(s) participante(s).

5.8 O cancelamento de registros nas hiposteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 seras
formalizado por despacho do osrgaoo gerenciador,  assegurado o contraditosrio e a ampla
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defesa.

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

5.9.1 por razaoo de interesse pusblico; ou

5.9.2 a pedido do fornecedor.

6   CONDIÇÕES GERAIS                                                                                                                                     c

6.1 As condiçooes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do  objeto,  as  obrigaçooes  da  Administraçaoo  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e
demais condiçooes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referecncia, ANEXO AO
EDITAL.

6.2 E  vedado efetuar acresscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acresscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3  A ata de realizaçaoo da sessaoo pusblica do pregaoo, contendo a relaçaoo dos licitantes que
aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais  ao  do  licitante  vencedor  do
certame, sera s anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.  11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (trecs) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes  e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes.

Itabaiana,  ___ de ______ 2017

 ____________________________                                                   _______________________________                               
Joses Rocha Filho                                                                 Representante da adjudicatasria

  ________________________________                                                   ________________________________                  
CPF:                                                                                              CPF:
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ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICA 01/2017

(Processo administrativo nº 23462.000300/2017-11)

TERMO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA
Nº  ......../2017,  QUE  FAZEM  ENTRE  SI  O(A)
UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO  (A)  INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE  SERGIPE  CAMPUS  ITABAIANA E  A
EMPRESA .............................................................  

A Uniaoo,  por  intermeidio  do  Instituto  Federal  de  educaçaoo,  Ciea encia  e  Tecnologia  de
Sergipe - Campus Itabaiana, com sede no(a) sede no Trav. Dr Augusto Ceisar Leite, 165,
CEP:  49500-000  , na  cidade  de  Itabaiana  /SE  ,  inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº
10.728.444/00005-25,  neste  ato  representado(a)  pelo(a)  .........................(cargo  e  nome),
nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no  DOU de .....
de  ...............  de  ...........,  inscrito(a)  no  CPF  nº  ....................,  portador(a)  da  Carteira  de
Identidade  nº  ....................................,  doravante  denominada  CONTRATANTE,  e
o(a)  ..............................  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  ............................,  sediado(a)
na  ...................................,  em .............................  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................,
expedida  pela  (o)  ..................,  e  CPF  nº  .........................,  tendo  em vista  o  que  consta  no
Processo nº .............................. e em observaa encia a s disposiçooes da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 -
Coidigo  de  Defesa  do  Consumidor,  resolvem celebrar  o  presente  Termo de  Contrato,
decorrente  do  Pregaoo  nº  01/2017,  mediante  as  claiusulas  e  condiçooes  a  seguir
enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO                                                                                                 

1.1. O objeto  do  presente  Termo de  Contrato  e i a  aquisiçaoo  de  Aparelhos  de  ar
condicionado  ,  conforme especificaçooes e quantitativos estabelecidos no Edital do
Pregaoo identificado no preaa embulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcriçaoo.

____________________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato – Modelo para SRP – Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Janeiro/2016
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1.2. Discriminaçaoo do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTID
ADE

VALOR

1

2

3

...

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA                                                                                               

2.1. O  prazo  de  vigea encia  deste  Termo  de  Contrato  tem  inícicio  na  data  de
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogaivel na forma do art. 57,
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO                                                                                                   

3.1. O valor do presente Termo de Contrato ei de R$ ............ (...............).

3.2. No valor acima estaoo incluícidas todas as despesas ordinairias diretas e indiretas
decorrentes  da  execuçaoo  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos
sociais,  trabalhistas,  previdenciairios,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de
administraçaoo, frete, seguro e outros necessairios ao cumprimento integral do objeto
da contrataçaoo.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                

4.1. As  despesas  decorrentes  desta  contrataçaoo  estaoo  programadas  em  dotaçaoo
orçamentairia proipria, prevista no orçamento da Uniaoo, para o exercícicio de 20...., na
classificaçaoo abaixo:

Gestaoo/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO                                                                                            

5.1. O prazo para pagamento e demais condiçooes a ele referentes encontram-se no
Edital.
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES                                                                     

6.1. O preço contratado ei fixo e irreajustaivel.

6.2. Eventuais alteraçooes contratuais reger-se-aoo pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA e i obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condiçooes  contratuais,  os
acreiscimos ou supressooes que se fizerem necessairios, atei o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.3.1. E   vedado  efetuar  acreiscimos  nos  quantitativos  fixados  pela  ata  de
registro de preços, inclusive o acreiscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.

6.4. As  supressooes  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes
poderaoo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

7. SUPRESSÃO

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO                                           

8.1. As condiçooes de entrega e recebimento do objeto saoo aquelas previstas no Termo
de Referea encia.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO                                                                                             

9.1. A fiscalizaçaoo da execuçaoo do objeto serai efetuada por Comissaoo/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referea encia.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA              

10.1. As obrigaçooes da CONTRATANTE e da CONTRATADA saoo aquelas previstas no
Termo de Referea encia.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                      

11.1. As sançooes referentes a  execuçaoo do contrato saoo aquelas previstas no Termo
de Referea encia.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO                                                                           

12.1. O presente Termo de Contrato poderai ser rescindido nas hipoiteses previstas no
art.  78 da Lei  nº 8.666,  de  1993,  com as  consequea encias  indicadas  no art.  80 da
mesma Lei, sem prejuícizo das sançooes aplicaiveis.
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12.2. E  admissícivel a fusaoo, cisaoo ou incorporaçaoo da contratada com/em outra pessoa
jurícidica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurícidica todos os requisitos
de habilitaçaoo exigidos na licitaçaoo original; sejam mantidas as demais claiusulas e
condiçooes do contrato; naoo haja prejuícizo a   execuçaoo do objeto pactuado e haja a
anuea encia expressa da Administraçaoo a  continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisaoo contratual seraoo formalmente motivados, assegurando-se
a  CONTRATADA o direito a  preivia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisaoo
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O  termo  de  rescisaoo  sera i precedido  de  Relatoirio  indicativo  dos  seguintes
aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço  dos  eventos  contratuais  ja i cumpridos  ou  parcialmente
cumpridos;

12.5.2. Relaçaoo dos pagamentos jai efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizaçooes e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES                                                                        

13.1. E  vedado a  CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaçaoo
financeira;

13.1.2. interromper a execuçaoo  contratual  sob alegaçaoo  de  inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.                                                        

14.1. Os casos omissos seraoo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçooes
contidas  na Lei  nº 8.666,  de 1993,  na  Lei  nº 10.520,  de 2002 e demais  normas
federais de licitaçooes e contratos administrativos e,  subsidiariamente,  segundo as
disposiçooes contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Coidigo de Defesa do Consumidor - e
normas e princícipios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO                                                                        

15.1. Incumbirai a  CONTRATANTE providenciar a publicaçaoo deste instrumento, por
extrato, no Diairio Oficial da Uniaoo, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO                                                                                         

16.1. O Foro para solucionar os litícigios que decorrerem da execuçaoo deste Termo de
Contrato serai o da Seçaoo Judiciairia de Sergipe - Justiça Federal.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor,  que,  depois de lido e achado em ordem, vai  assinado pelos
contraentes. 

Itabaiana,  .......... de.......................................... de 2017

_________________________

Responsaivel legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsaivel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

 ________________________________                                                   ________________________________           
CPF:                                                                                              CPF:
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Anexo IV
 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO SRP nº  01/2017

Processo Administrativo: 23462.000300/2017-11

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/ Campus Itabaiana

Pregão Eletrônico:  01/2017 – Pregoeira: Maria Verônnica Barbôsa dôs Santôs 

Processo: 23462.000300/2017-11

Razão social da empresa: XXXXXXXX

CNPJ: XXXX

Endereço: XXXXX

Telefone: (XX) xxxx-xxxx [Ramal: xxxx] – Fax: (XX) xxxx-xxxx – Celular: (XX) xxxx-xxxx

E-mail: xxxx@xxxx.côm.br

Banco: XXXX    Agência: XXXX    C/C: XXXX

Representante da empresa:

Nôme _________________________ CPF: xxxxxxxxx-xx  Telefône: xxxx-xxxx; Email: xxxx@xxxx.côm.br

ITEM Especificação Unidade Quantidade Valor
unitário

Valor Total

xx

xx

xx

Validade da
Proposta

60 dias

GARANTIA/VALIDADE 01 ANO
Prazo de
Entrega 30 dias 

DECLARAMOS QUE NOS NOSSOS PREÇOS COTADOS ESTAOO INCLUIADAS TODAS AS DESPESAS DIRETAS
E INDIRETAS,  FRETE,  TRIBUTOS,  TAXA DE ADMINISTRAÇAOO,  ENCARGOS SOCIAIS,  TRABALHISTAS,
TRANSPORTE E SEGURO ATEA O DESTINO, LUCRO E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA
NECESSAARIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, NADA MAIS
SENDO VAALIDO PLEITEAR A ESSE TIATULO.

                                                                       Lôcal, data
______________________________

Assinatura dô representante da empresa

Instituto Federal de educação , Ciência e tecnologia de Sergipe – Campus Itabaiana 
Trav. Dr. Augustô Cessar Leite, 165 Bairrô Centrô – Itabaiana / Sergipe CEP: 49500-000

CNPJ: 10.728.444/0005-25 EMAIL: côlic.itabaiana@ifs.edu.br Tel: (79) 3711- 3293




