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

CAMPUS ITABAIANA

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

Lei Complementar nº 123, de 2006: itens exclusivos para ME/EPP/COO e itens para ampla 
participação.

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016
(Processo Administrativo n.° 23462.000233/2016-46)

Torna-se  púbblico,  para  conhecimento  dos  interessados,  qúe  o  Institúto  Federal  de
edúcaçaoo, Ciecncia e Tecnologia de Sergipe - Campús Itabaiana, por meio da Coordenadoria de
licitaçooes, sediado(a) Trav. Dr Aúgústo Cebsar Leite, 165, Itabaiana -SE,   realizarab licitaçaoo para
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGAOO,  na forma ELETRONNICA,  do tipo menor preço
por item, 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, do Decreto 2.271, de 7 de júlho de
1997, das Instrúçooes Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, 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: 06/02/2017
Horabrio: 10:00 ( horabrio de Brasíliblia)
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  eventúal  aqúisiçaoo  de
material escolar e tebcnico para distribúiçaoo gratúita conforme condiçooes, qúantidades
e exigecncias estabelecidas neste Edital e seús anexos.

1.2. A licitaçaoo serab dividida em itens conforme tabela constante do Termo de Referecncia,
facúltando-se ao licitante a participaçaoo em qúantos itens forem de seú interesse.

1.3. O úso do Registro de Preços serab adotado em virtúde da necessidade da aqúisiçaoo de
bens  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                                                                   S

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 (Pronatec) – UASG: 152883. Endereço: Rúa
Joseb  Lúciano Siqúeira, 307, Bairro Súissa  – Aracajú / Sergipe. 

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

2.2.3. Institúto Federal de Sergipe (Campús Globria ) – UASG: 152420. Endereço:
Rodovia Júscelino Kúbitscheck, s/n Parqúe de Exposiçooes Joaoo de Oliveira Dantas,
CEP: 49680-000 Nossa Senhora da Globria / Sergipe 

2.2.4. Institúto  Federal  de  Sergipe  (Campús  Propria b )  –  UASG:  154681.Rúa
Rotary, nº 330 Bairro Centro Propriab / Sergipe CEP.: 49.900-000

2.2.5. Institúto  Federal  de  Sergipe  (Campús  Saoo  Cristobvaoo)  –  UASG:
158392. 

2.2.6. Institúto Federal  de Sergipe (Campús Tobias Barreto)  – UASG: 154679
Rodovia Gov. Antocnio Carlos Valadares,  S/N Conjúnto Irma o 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. Cabera b 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.
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3.4. As adesooes aa ata de registro de preços saoo limitadas, na totalidade, ao qúílibntúplo
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 aa 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.

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 eb o nílibvel 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  podera b ser  iniciado  no  Portal  de  Compras  do  Governo
Federal,  no sílibtio 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  e b 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 deverab ser comúnicada 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
compatílibvel  com o objeto desta  licitaçaoo,  e  qúe estejam com Credenciamento regúlar  no
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do
artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

5.2. Sera b 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 fílibsica e para o microempreendedor individúal - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.2.1. Com  exceçaoo  do  item  21,  a participaçaoo  e b exclúsiva  a  microempresas,
empresas de peqúeno porte e sociedades cooperativas enqúadradas no art. 34 da Lei
nº 11.488, de 2007.

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, o licitante assinalarab “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 apto a úsúfrúir do tratamento favorecido estabelecido em
seús arts. 42 a 49.

1.1.1.1. nos  itens  exclúsivos  a  microempresas,  empresas  de  peqúeno
porte  e  sociedades  cooperativas,  a  assinalaçaoo  do  campo “naoo”  impedira b o
prossegúimento no certame;

5.4.1.1. nos itens naoo exclúsivos, a assinalaçaoo do campo “naoo”  ,  apenas
prodúzira b o  efeito  de  o  licitante  naoo  ter  direito  ao  tratamento  favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo qúe microempresa,
empresa de peqúeno porte oú sociedade cooperativa;

5.4.2. qúe esta b 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;
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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.

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 Brasíliblia – 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. Incúmbirab 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. Ateb a abertúra da sessaoo, os licitantes poderaoo retirar oú súbstitúir as propostas
apresentadas.  

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

6.6.1. valor total do item; 

6.6.2. valor únitabrio oú maior percentúal de desconto;

6.6.3.a qúantidade de únidades, observada a qúantidade mílibnima fixada no Termo de
Referecncia para cada item;

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

6.6.4.Marca;

6.6.5.Fabricante; 
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6.6.6.Descriçaoo detalhada do objeto: indicando, no qúe for aplicabvel, 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 a Contratada. 

6.8. Nos valores propostos estaraoo inclúsos todos os cústos operacionais,  encargos
previdenciabrios, trabalhistas, tribútabrios, comerciais e qúaisqúer oútros qúe incidam direta
oú indiretamente na prestaçaoo dos serviços.

6.9. O prazo de validade da proposta naoo serab inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de súa apresentaçaoo. 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES                                                                                       

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

7.2. O Pregoeiro verificara b as  propostas  apresentadas,  desclassificando desde logo
aqúelas qúe naoo  estejam em conformidade com os reqúisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vílibcios insanabveis oú naoo apresentem as com os reqúisitos estabelecidos neste
Edital, no  Termo  de  Referência  ou  forem  omissas  oú  apresentarem  irregúlaridades
insanabveis. 

7.2.1. A desclassificaçaoo  sera b 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  mensagens  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 deverab ser ofertado pelo valor únitabrio.

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

7.7. O licitante somente poderab oferecer lance inferior ao úbltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema. 
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7.7.1. 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. 

7.8. Naoo seraoo aceitos dois oú mais lances de mesmo valor, prevalecendo aqúele qúe
for recebido e registrado em primeiro lúgar. 

7.9. Dúrante o transcúrso da sessaoo púbblica, os licitantes seraoo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificaçaoo do licitante. 

7.10. No caso de desconexaoo com o Pregoeiro,  no decorrer da etapa competitiva do
Pregaoo, o sistema eletrocnico poderab permanecer acessílibvel aos licitantes para a recepçaoo dos
lances. 

7.11. Se a desconexaoo perdúrar por tempo súperior a 10 (dez) minútos, a sessaoo serab
súspensa  e  tera b reinílibcio  somente  apobs  comúnicaçaoo  expressa  do  Pregoeiro  aos
participantes. 

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

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

7.14. Em  relaçaoo  aos  itens  naoo  exclúsivos  a  microempresas,  empresas  de  peqúeno
porte  e  sociedades  cooperativas, úma vez encerrada a  etapa de lances,  sera b efetivada  a
verificaçaoo aútomabtica, júnto aa Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificarab em colúna probpria as microempresas, empresas de peqúeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo aa 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, regúlamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.15. Nessas condiçooes, as propostas de microempresas, empresas de peqúeno porte e
sociedades cooperativas 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.

7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terab 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.

7.16.1  Caso a licitante qúalificada como  microempresa oú a empresa de peqúeno
porte oú  melhor  classificada  desista  oú  naoo  se  manifeste  no prazo estabelecido,

Instituto Federal de educação , Ciência e tecnologia de Sergipe – Campus Itabaiana 
Rúa Dr. Aúgústo Cebsar Leite, 165 Bairro  Anizio  Amancio de Oliveira  – Itabaiana / Sergipe CEP: 49503-408

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



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

CAMPUS ITABAIANA

seraoo convocadas as demais licitantes  microempresa, empresa de peqúeno porte e
sociedade cooperativa qúe se encontrem naqúele intervalo de 5% (cinco por cento),
na ordem de classificaçaoo, para o exercílibcio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no súbitem anterior.

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

7.16.3 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 eb útilizada como úm dos critebrios de classificaçaoo.

7.17. Para a aqúisiçaoo de bens comúns de informabtica e aútomaçaoo, definidos no art. 16-A da
Lei  n°  8.248,  de 1991,  sera b assegúrado o direito  de preferecncia previsto no seú artigo 3º,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.17.1 Nas contrataçooes de bens e serviços de informabtica e aútomaçaoo, nos termos da
Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qúalificadas como microempresas oú empresas de
peqúeno porte qúe fizerem jús ao direito de preferecncia previsto no Decreto nº 7.174, de
2010, teraoo prioridade no exercílibcio desse benefílibcio em relaçaoo aas mebdias e aas grandes
empresas na mesma sitúaçaoo.

7.18. 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.

7.18.1.A apresentaçaoo de novas propostas na forma deste item naoo prejúdicarab 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  possílibvel  empate,  o
Pregoeiro  examinara b 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. Considera-se  inexeqúílibvel  a  proposta  qúe apresente  preços global  oú únitabrios
simboblicos, irrisobrios oú de valor zero, incompatílibveis com os preços dos insúmos e salabrios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda qúe o ato convocatobrio da licitaçaoo
naoo  tenha  estabelecido  limites  mílibnimos,  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.
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8.4. O Pregoeiro poderab convocar o licitante para enviar docúmento digital, por meio de
fúncionalidade disponílibvel  no sistema estabelecendo no “chat”  prazo razoabvel  para
tanto, sob pena de naoo aceitaçaoo da proposta. 

8.4.1.Dentre os docúmentos passílibveis de solicitaçaoo pelo Pregoeiro, destacam-se os
qúe contenham as caracterílibsticas 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 prejúílibzo
do  seú  últerior  envio  pelo  sistema  eletrocnico,  sob  pena  de  naoo  aceitaçaoo  da
proposta.

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

8.5. Se a proposta oú lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinarab a proposta
oú lance súbseqúente, e, assim súcessivamente, na ordem de classificaçaoo.

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

8.7. O Pregoeiro poderab 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.

8.7.1.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.

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

8.8. Nos itens naoo exclúsivos a microempresas, empresas de peqúeno porte e sociedades
cooperativas, sempre qúe a proposta naoo for aceita, e antes de o pregoeiro passar aa
súbseqúente, haverab 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.

8.9. 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.
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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  Cílibveis  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;

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 júrílibdica 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, entaoo, consúltarab o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF, em relaçaoo a a habilitaçaoo júrílibdica e a a regúlaridade fiscal e  trabalhista,  conforme
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III, da Instrúçaoo Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 2010.

9.2.1. Tambebm  poderaoo  ser  consúltados  os  sílibtios  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 sílibtio oficial, oú na hipobtese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante  sera b convocado  a  encaminhar,  no  prazo  informado  pelo  pregoeiro,
docúmento vablido  qúe  comprove  o  atendimento  das  exigecncias  deste  Edital,  sob
pena de inabilitaçaoo, ressalvado o disposto qúanto aa comprovaçaoo da regúlaridade
fiscal das microempresas,  empresas de peqúeno porte e sociedades cooperativas,
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 nílibvel de credenciamento exigido pela Instrúçaoo Normativa
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SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  deveraoo  apresentar  a  segúinte  docúmentaçaoo  relativa  aa
Habilitaçaoo Júrílibdica e aa 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 ficarab condicionada aa verificaçaoo da aútenticidade no
sílibtio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No  caso  de  sociedade  empresabria  oú  empresa  individúal  de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitútivo, estatúto oú contrato social em
vigor, devidamente registrado na Júnta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de docúmento comprobatobrio de seús administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscriçaoo do ato constitútivo no Registro
Civil das Pessoas Júrílibdicas do local de súa sede, acompanhada de prova da indicaçaoo
dos seús administradores;

9.4.5. No  caso  de  microempresa  oú  empresa  de  peqúeno  porte:  certidaoo
expedida pela Júnta Comercial oú pelo Registro Civil das Pessoas Júrílibdicas, 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;

9.4.6. No caso de sociedade 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 Júrílibdicas da respectiva sede, bem
como o registro de qúe trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

9.4.7. Inscriçaoo no Registro Púbblico de Empresas Mercantis onde opera,  com
averbaçaoo  no  Registro  onde  tem  sede  a  matriz,  no  caso  de  ser  o  participante
súcúrsal, filial oú agecncia;

9.4.8. No caso de empresa oú sociedade estrangeira em fúncionamento no Paílibs:
decreto de aútorizaçaoo;

9.4.9. 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  Júrílibdicas  oú  no
Cadastro de Pessoas Fílibsicas, conforme o caso;
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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  a a Dílibvida  Ativa  da  Uniaoo  (DAU)  por  elas
administrados,  inclúsive  aqúeles  relativos  a a 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.

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 Tílibtúlo VII-A da Consolidaçaoo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

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

9.6. O  licitante  enqúadrado  como  Microempreendedor  Individúal  qúe  pretenda
aúferir os benefílibcios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estarab 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 exercílibcio.

9.7. 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,  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
colic.itabaiana@ifs,edú,br Posteriormente, 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 05 ( cinco) dias útebis apobs encerrado o prazo para
o encaminhamento via fúncionalidade do sistema (úpload), fac-sílibmile (fax) oú e-mail.

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

9.8.1. A  declaraçaoo  do  vencedor  acontecera b no  momento  imediatamente
posterior aa fase de habilitaçaoo.
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9.9. Caso a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  microempresa,  empresa  de
peqúeno porte oú sociedade cooperativa eqúiparada, 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  perílibodo,  a  critebrio  da  administraçaoo  púbblica,  qúando
reqúerida pelo licitante, mediante apresentaçaoo de jústificativa.

9.10. A naoo-regúlarizaçaoo  fiscal  no prazo previsto no súbitem anterior acarretara b a
inabilitaçaoo do licitante, sem prejúílibzo das sançooes previstas neste Edital, com a reabertúra
da sessaoo púbblica.

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

9.12. Sera b inabilitado  o  licitante  qúe  naoo  comprovar  súa  habilitaçaoo,  deixar  de
apresentar  qúaisqúer  dos  docúmentos  exigidos  para  a  habilitaçaoo,  oú  apresentab-los  em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.13. Nos  itens  naoo  exclúsivos  a  microempresas,  empresas  de  peqúeno  porte  e
sociedades cooperativas, em havendo inabilitaçaoo, haverab 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.

9.14. Da sessaoo púbblica do Pregaoo divúlgar-se-ab Ata no sistema eletrocnico.

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-sílibmile, de acordo com a fase do procedimento licitatobrio.
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10.2.2. A convocaçaoo feita por e-mail oú fac-sílibmile dar-se-a b de acordo com os
dados contidos no SICAF,  sendo responsabilidade do licitante manter seús dados
cadastrais atúalizados.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA                                                                        

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

11.1.1. ser redigida em lílibngúa 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  vincúlam  a
Contratada.

12. DOS RECURSOS                                                                                                                                                  

12.1. O Pregoeiro declararab o vencedor e, depois de decorrida a fase de regúlarizaçaoo
fiscal de microempresa, empresa de peqúeno porte oú sociedade cooperativa, se for o caso,
concedera b o  prazo de no mílibnimo 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  a a 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
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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 aa defesa de seús interesses.

12.3. O  acolhimento  do  recúrso  invalida  taoo  somente  os  atos  insúscetílibveis  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                                                                                                             

14.1. Homologado o resúltado da licitaçaoo, terab 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 prejúílibzo das sançooes previstas neste Edital. 

14.2. Alternativamente a a 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   5 (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 poderab ser prorrogado úma úbnica vez, por igúal perílibodo, qúando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), 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 inclúílibdo 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, exclúílibdo o percentúal referente aa margem de
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preferecncia, qúando o objeto naoo atender aos reqúisitos previstos no art. 3º da Lei nº
8.666, de 1993; 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE                                                      

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

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

15.2.1. 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  o
instrúmento  eqúivalente,  conforme  o  caso,  sob  pena  de  decair  do  direito  aa
contrataçaoo, sem prejúílibzo das sançooes previstas neste Edital.

15.2.2. Alternativamente  a a convocaçaoo  para  comparecer  perante  o  obrgaoo  oú
entidade para  a  assinatúra  do  Termo  de  Contrato  oú  aceite/retirada  do
instrúmento eqúivalente, a Administraçaoo poderab 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 (dias) dias, a contar da data de seú recebimento. 

15.3. O  prazo  previsto  para  assinatúra  oú  aceite  podera b ser  prorrogado,  por  igúal
perílibodo, por solicitaçaoo jústificada do adjúdicatabrio e aceita pela Administraçaoo.

15.4. O prazo previsto no súbitem anterior poderab ser prorrogado, por igúal perílibodo,
por solicitaçaoo jústificada do fornecedor registrado e aceita pela Administraçaoo.

15.5. 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.

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

16. DO PREÇO                                                                                                                                                           

16.1. Os preços saoo  fixos e irreajústabveis.
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16.2. 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.

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

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA                                                            

18.1. As obrigaçooes da Contratante e da Contratada saoo as estabelecidas nos incisos  5
e 6 do Termo de Referecncia. 

19. DO PAGAMENTO                                                                                                                                               

19.1. O  pagamento  sera b efetúado  pela  Contratante  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,
contados  da  apresentaçaoo  da  Nota  Fiscal/Fatúra  contendo  o  detalhamento  dos  serviços
execútados e os materiais empregados, atravebs de ordem bancabria, para crebdito em banco,
agecncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.2. 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/Fatúra, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

19.4. Havendo  erro  na  apresentaçaoo  da  Nota  Fiscal/Fatúra  oú  dos  docúmentos
pertinentes  a a 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.

19.5. Serab considerada data do pagamento o dia em qúe constar como emitida a ordem
bancabria para pagamento.

19.6. Antes de cada pagamento a a contratada,  sera b realizada consúlta ao SICAF para
verificar a manútençaoo das condiçooes de habilitaçaoo exigidas no edital. 

19.7. 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
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súa sitúaçaoo oú, no mesmo prazo, apresente súa defesa. O prazo poderab ser prorrogado úma
vez, por igúal perílibodo, a critebrio da contratante.

19.8. Naoo  havendo  regúlarizaçaoo  oú  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a
contratante  devera b comúnicar  aos obrgaoos  responsabveis  pela  fiscalizaçaoo  da  regúlaridade
fiscal qúanto aa 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. 

19.9. Persistindo a irregúlaridade, a contratante deverab adotar as medidas necessabrias
a a rescisaoo contratúal nos aútos do processo administrativo correspondente, assegúrada aa
contratada a ampla defesa. 

19.10. Havendo  a  efetiva  execúçaoo  do  objeto,  os  pagamentos  seraoo  realizados
normalmente, ateb qúe se decida pela rescisaoo do contrato, caso a contratada naoo regúlarize
súa sitúaçaoo júnto ao SICAF.

19.11. 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.

19.12. Qúando do pagamento, serab efetúada a retençaoo tribútabria prevista na legislaçaoo
aplicabvel.

19.12.1. A Contratada regúlarmente optante pelo Simples Nacional naoo sofrerab 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.

19.13. 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, eb 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
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20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA                                                                                          

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

20.1.1. A apresentaçaoo de novas propostas na forma deste item naoo prejúdicarab o
resúltado do certame em relaçaoo ao licitante melhor classificado.

20.2. 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.

20.3. 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.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                                              

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

21.1.1. naoo  assinar  a  ata  de  registro  de  preços  qúando  convocado  dentro  do
prazo de validade da proposta oú naoo assinar o termo de contrato decorrente da ata
de registro de preços;

21.1.2. apresentar docúmentaçaoo falsa;

21.1.3. deixar de entregar os docúmentos exigidos no certame;

21.1.4. ensejar o retardamento da execúçaoo do objeto;

21.1.5. naoo mantiver a proposta;

21.1.6. cometer fraúde fiscal;

21.1.7. comportar-se de modo inidocneo;

21.2. 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.

21.3. O licitante/adjúdicatabrio qúe cometer qúalqúer das infraçooes discriminadas no
súbitem  anterior  ficara b sújeito,  sem  prejúílibzo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  aas
segúintes sançooes:
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21.3.1. Múlta  de  10%  (Dez  por  cento)  sobre  o  valor  estimado  do  item(s)
prejúdicado(s) pela condúta do licitante;

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

21.4. A  penalidade  de  múlta  pode  ser  aplicada  cúmúlativamente  com  a  sançaoo  de
impedimento.

21.4.1 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.

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

21.6. As penalidades seraoo obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO                                             

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

22.2. 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.

22.3. Caberab ao Pregoeiro decidir sobre a impúgnaçaoo no prazo de ateb vinte e qúatro
horas.

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

22.5. 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.

22.6. As  impúgnaçooes  e  pedidos  de  esclarecimentos  naoo  súspendem  os  prazos
previstos no certame.
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22.7. As  respostas  aas  impúgnaçooes  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo  Pregoeiro
seraoo entranhados nos aútos do processo licitatobrio e estaraoo disponílibveis para consúlta por
qúalqúer interessado.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                                              

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

23.2. 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 júrílibdica,
mediante despacho fúndamentado, registrado em ata e acessílibvel a todos, atribúindo-lhes
validade e eficabcia para fins de habilitaçaoo e classificaçaoo.

23.3.  A homologaçaoo do resúltado desta licitaçaoo naoo implicarab direito aa contrataçaoo.

23.4. 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 princílibpio da isonomia, a finalidade e a segúrança da contrataçaoo.

23.5. 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.

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

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

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

23.9. O Edital estab disponibilizado, na ílibntegra, no endereço eletrocnico www.ifs.edu.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 perílibodo no qúal os aútos do processo administrativo permaneceraoo com vista
franqúeada aos interessados.

23.10. O Foro para solúcionar possílibveis litílibgios qúe decorrerem da execúçaoo do Objeto
dessa licitaçaoo serab o da secçaoo júdiciaria de Sergipe. 

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os segúintes anexos:
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23.11.1. ANEXO I – Termo de Referecncia;

23.11.2. ANEXO II – Minúta de Ata de Registro de Preços;

23.11.3. ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço 

Itabaiana, 23 de Janeiro de 2017

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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2016

(Processo Administrativo n°. 23462.000455/2016-69)

 1   DO OBJETO                                                                                                                                           .

1.1 Aqúisiçaoo de Material de distribúiçaoo gratúita, conforme condiçooes,  qúantidades  ,
exigecncias  e  estimativas  inclúsive  as  encaminhadas  pelos  obrgaoos  e  entidades
participantes, estabelecidas neste instrúmento.

1.2 Caso haja discordacncia entre os descritivos dos itens no termo de referecncia e no
COMPRASNET, prevalecerab o descritivo constante no termo de referecncia.

DESCRIÇÃO 
                  U

N
ID

A
D

E
QUANTITATIVOS

VALOR
TOTAL

CAT
M

AT
/CAT

SER
V

IT
EM

Cam
p

u
s Itabaian

a
G

eren
ciad

or 

Cam
p

u
s Lagarto 

Cam
p

u
s

São Cristóvão 

P
R

O
N

AT
EC

Cam
p

u
s P

rop
riá 

Cam
p

u
s Tob

ias B
arreto

Cam
p

u
s G

lória

VA
LO

R
 U

N
ITÁ

R
IO

 

1 Borracha apagadora
escrita, borracha, 40
mm, 20 mm, branca,
macia, plabstico de 
vinil, azúl, capa 
plabstica protetora, 
para labpis.

UND 250 1000 100 1000 250 300 210 2,50 7.775,00

244441

2 Caderno  10
matebrias,  material
celúlose  vegetal,
material  capa  dúra
papelaoo,
apresentaçaoo
espiral,  qúantidade
de   folhas  200,
comprimento  280,
largúra 205.

UND 350 1000 200 2000 250 300 210 12,46 53.702,60
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3 Calcúladora
cientílibfica  com  240
fúnçooes,  visor  de  2
linhas 10+2 dílibgitos,
9  memobrias  de
variabveis.  Fúnçooes
de  cablcúlo
estatílibstico  (desvio
padraoo  e  anl.
regressivo),  fúnçooes
hiperboblicas  e
hiperboblicas
inversas,  cablcúlo
seno,  cosseno  e
tangente,
permútaçaoo  e
combinaçaoo  e
cablcúlos
fracionabrios.
Alimentaçaoo  por  1
pilhas aa. Modelo de
referecncia:
calcúladora
cientílibfica  fx-82ms  –
Casio. 

UND 80 500 50 100 - 50 100 49,99 43.991,20

4 Caneta 
esferograbfica, 
plabstico, cilílibndrico, 
plabstico com esfera 
de túngstecnio, ponta
grossa, azúl.

CX(50
únd.)

4 50 5 25 5 6 100 38,87 7.579,65

5 Caneta 
esferograbfica, 
plabstico, cilílibndrico, 
plabstico com esfera 
de túngstecnio, ponta
grossa, preta.

CX(50
únd.)

2 50 3 - 5 6 100 38,87 6.452,42

6 Caneta 
esferograbfica, 
plabstico, cilílibndrico, 
plabstico com esfera 
de túngstecnio, ponta
grossa, vermelha.

CX(50
únd.)

1 50 2 - 5 3 100 38,87 6.258,07

32859

7 Caneta memobria, 
8gb, úsb 2.0, 
portabtil, armazena 
dados.

UND 100 100 80 200 100 100 210 30,00 26.700,00

20397
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8 Lapiseira metal 
diacmetro carga 0,5 
mm.

UND 70 - 50 - - 300 60 4,00 1920,00

234252

9 Lapiseira metal 
diacmetro carga 0,7 
mm.

UND 70 - 50 200 - 26 100 8,41 3.750,86

200506

10 Lapiseira metal 
diacmetro carga 0,9 
mm.

UND 60 - 50 - - 26 50 10,17 1.891,62

200508

11 Corretivo liqúido, 
material base abgúa -
secagem rabpida, 
apresentaçaoo frasco,
aplicaçaoo papel 
comúm. Volúme 18 .

UND 200 500 150 200 250 200 210 2,68 4.582,80

201129

12 Caneta marcador de
texto flúorescente 
cor laranja.

Caixa
(12
UND)

6 - 50 10 100 2 210 18,90 7.144,20

332340

13 Caneta marcador de
texto flúorescente 
cor azúl.

Caixa
(12
UND)

6 - 50 - 50 2 210 18,90 6.010,20

332338

14 Caneta marcador de
texto flúorescente 
cor verde.

Caixa
(12
UND)

5 - 50 - 100 8 210 18,90 7.049,70

328136

15 Grafite para 
lapiseira 0.5 mm 
(tipo b oú 2b)

TUBOC/
12 UND

70 - 50 - - 300 60 1,90 912,00

203331

16 Grafite para 
lapiseira 0.7 mm 
(tipo b oú 2b)

TUBOC/
12 UND

70 - 50 - - 28 100 3,95 979,60

203339

17 Grafite para 
lapiseira 0,9 mm 
(tipo b oú 2b)

TUBOC/
12 UND

60 - 50 - - 28 50 5,80 1.090,40

203347

18 Labpis preto, corpo 
em madeira, 2mm, 
2b, com borracha 
apagadora, grafite

CAIXA
C/ 144

3 50 2 15 5 3 210 49,45 14.241,60

272345
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19 Pasta arqúivo, 
material plabstico
transparente, tipo 
classificadora, 
largúra 245, altúra 
345, cor variada, 
caracterílibsticas  
adicionais com aba 
e elabstico

UND 100 200 100 500 250 300 210 2,70 4.482,00

138282

20 Estojo para labpis em
tecido com 
fechamento em 
ziper, cor preta, 

UND 200 500 100 2000 250 300 100 9,46 32.637,00

150907

21 Mochila, material 
nylon, cor preta, 
aplicaçaoo material 
escolar, altúra 38, 
largúra 25, 
profúndidade 17, 
caracterílibsticas 
adicionais: saco, 
com 3 bolsos 
externos

UND 200 300 150 2000 250 150 210 129,00 420.540,00

4170

22 Papel milimetrado 
A4, (210mm X 
297mm) – 63g

Bloco 50
fl

10 200 5 - - - 210 10,06 4.275,50

411619

23 Papel opaco 
milimetrado, 
celúlose vegetal, 
fosco fl, 75G/M2, 
branca, A3 formato 
A3 (297x420)

Bloco 50
fl

10 100 5 - - - 210 11,50 3.737,50

290720

24 Escalílibmetro, 
plabstico, triplo 
decílibmetro, 30cm, 
1:20, 1:25, 1:75, 
1:100 2 1:125.

UND 80 700 - 40 - - 50 20,57 17.895,90

234637

25 Apontador de labpis. 
Material: metal e 
plabstico. Tipo 
escolar. Qúantidade 
de fúros 1, lacmina 
aço inoxidabvel.

UND 48 500 - 2000 - 300 50 1,25 3.622,50

230828

26 Rebgúa de escritobrio 
material plabstico 
( 30cm)

UND - 500 100 1500 - 300 50 1,34 3283,00

203205
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27 Túbo para 
docúmentos, 
material plabstico. 

UND - 200 - - - 120 50 39,30 14.541,00

33154

28 Compasso em Metal,
Circúlo mabximo 
aproximado: 30 cm 
de diamectro. Ponta 
em grafite.

UND - 700 - - - - 50 8,10 6.075,00

43222

29 Esqúadro Acríliblico 
Angúlar 30/60/90 
21 cm

UND - 700 - - - - 50 3,63 2.722,50

43230

30 Esqúadro Acríliblico 
Angúlar 45/45/90 
21 cm

UND - 700 - - - - 50 4,29 3.217,50

43230

31 Transferidor em 
acríliblico 360 

UND - 500 - 200 - - 50 3,90 2.925,00

61727

32 Caneca Plabstica com
alça capacidade  
200ml

UND - 500 - 2000 - 300 50 3,90 11.115,00

94242

33 Chapebú de palha   
com aba longa. Para 
trabalho em campo. 
Aba 15 cm.

UND - - 150 - - - 50 43,50 8.700,00

27

34 BOTA, Cano cúrto  
calçado 
ocúpacional, tipo 
bota, confeccionado 
em borracha 
vúlcanizada 
impermeabvel. 
Solado anti 
derrapante.  
Modelo: Sete lebgúas.
Cor Branca 
.Tamanho 36

PAR - - 60 - - - 20 42,76 3.420,80

150242
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35 BOTA, Cano cúrto  
calçado 
ocúpacional, tipo 
bota, confeccionado 
em borracha 
vúlcanizada 
impermeabvel. 
Solado anti 
derrapante.  
Modelo: Sete lebgúas.
Cor Branco. 
Tamanho 38

PAR - - 60 - - - 15 42,76 3207,00

150242

36 BOTA, Cano cúrto  
calçado 
ocúpacional, tipo 
bota, confeccionado 
em borracha 
vúlcanizada 
impermeabvel. 
Solado anti 
derrapante.  
Modelo: Sete lebgúas.
Cor Branco. 
Tamanho 40

PAR - - 60 - - - 10 42,76 2.993,20

150242

37  BOTA, Cano cúrto  
calçado 
ocúpacional, tipo 
bota, confeccionado 
em borracha 
vúlcanizada 
impermeabvel. 
Solado anti 
derrapante.  
Modelo: Sete lebgúas.
Cor Branco. 
Tamanho 42

PAR - - 60 - - - 5 42,76 2.779,40

150242

Valor Total 754.201,72

1.3 Estimativas de consúmo individúalizadas do obrgaoo gerenciador e  entidades participantes:
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1

Borracha 
apagadora 
escrita

U
nd 50 250  300 100

0
1 100 30

0
100

0
1 250 5 30

0
15
0

210

2

Caderno  10
matebrias, 

U
nd 50 350   300 100

0
1 200 50

0
200

0
1 250 5 30

0
15
0

210

3

Calcúladora
cientílibfica

U
nd 10 80 200 500 1 50 20 100 - - 1 50 50 100

4

Caneta 
esferograbfica,  
azúl.

únd.)

2 4 20 50 1 5 8 25 1 5 1 6 50 100

5

Caneta 
esferograbfica,  
preta.

únd.)
1 2 20 50 1 3 - - 1 5 1 6 50 100

6

Caneta 
esferograbfica,  
vermelha.

únd.)

1 1 20 50 1 2 - - 1 5 1 3 50 100

7
Caneta memobria,
8gb, úsb 2.0, 
portabtil, 
armazena dados.

U
N

D 30 100 50 100 1 80 30 200 1 100 1 10
0

15
0

210
8

Lapiseira metal 
diacmetro carga 
0,5 mm.

U
N

D 30 70 - - 1 50 - - - - 4 30 40 60

9

Lapiseira metal 
diacmetro carga 
0,7 mm.

U
N

D 30 70 - - 1 50 60 200 - - 4 26 50 100

10 Lapiseira metal 
diacmetro carga 
0,9 mm.

U
N

D 30 60 - - 1 50 - - - - 4 26 30 50
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11 Corretivo 
lílibqúido, material 

U
N

D 50 200 200 500 1 150 60 200 1 250 5 20
0

15
0

210

12 Caneta marcador
de texto  cor 
laranja.

U
N

D
)

3 6 - - 1 50 3 10 1 100 1 2 1 210

13 Caneta marcador
de texto 
flúorescente cor 
azúl.

U
N

D
)

3 6 - - 1 50 - - 1 50 1 2 1 210

14 Caneta marcador
de texto 
flúorescente cor 
verde.

U
N

D
)

3 5 - - 1 50 - - 1 100 1 8 1 210

15 Grafite para 
lapiseira 0.5 mm 
(tipo b oú 2b)

T
U

B
O

C/12
U

N
D 30 70 - - 1 50 - - - - 4 30

0
1 60

16 Grafite para 
lapiseira 0.7 mm 
(tipo b oú 2b)

T
U

B
O

C/12
U

N
D 30 70 - - 1 50 - - - - 4 28 1 100

17 Grafite para 
lapiseira 0,9 mm 
(tipo b oú 2b)

T
U

B
O

C/12
U

N
D 30 60 - - 1 50 - - - - 4 28 1 50

18 Labpis preto, 
corpo em 
madeira, 

CA
IXA

C/ 144

1 3 20 50 1 210 5 15 1 5 1 3 1 210

19 Pasta arqúivo, 
material plabstico
transparente,

U
N

D 20 100 100 200 1 100 15
0

500 1 250 4 30
0

1 210

20 Estojo para labpis 
em tecido com 
fechamento em 
ziper, cor preta, 

U
N

D 50 200 200 500 1 100 50
0

200
0

1 250 4 30
0

1 100

21 Mochila, 
material nylon, 
cor preta, 

U
N

D 50 200 200 300 1 150 50
0

200
0

1 250 1 15
0

1 210
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22 Papel 
milimetrado A4, 
(210mm X 
297mm) – 63g

B
loco 50 fl

2 10 50 200 1 5 - - - - - - 1 210

23 Papel opaco 
milimetrado A3

50 fl

2 10 50 100 1 5 - - - - - - 1 210

24 Escalílibmetro, 
plabstico

U
N

D 30 80 500 700 - - 10 40 - - - - 1 50

25 Apontador de 
labpis. Material: 

U
N

D 20 48 200 500 - - 50
0

200
0

- - 4 30
0

1 50

26 Rebgúa de 
escritobrio

U
N

D    - - 250 500 1 100 50
0

150
0

- - 1 30
0

1 50

27 Túbo para 
docúmentos, 
material plabstico.

U
N

D    - - 50 200 - - - - - - 1 12
0

1 50

28 Compasso em 
Metal, 

U
N

D    - - 500 700 - - - - - - - - 1 50

29 Esqúadro 
Acríliblico Angúlar 
30/60/90 21 cm

U
N

D   - - 500 700 - - - - - - - - 1 50

30 Esqúadro 
Acríliblico Angúlar 
45/45/90 21 cm

U
N

D    - - 500 700 - - - - - - - - 1 50

31 Transferidor em 
acríliblico 360 

U
N

D      - - 200 500 - - 50 200 - - - - 1 50
32 Caneca Plabstica 

com alça  200ml

U
N

D      - - 200 500 - - 50
0

200
0

- - 1 30
0

1 50

33 Chapebú de palha 
com aba longa. 

U
N

D     - - - - 1 150 - - - - - - 1 50

34 BOTA, Cano 
cúrto  calçado 
Tamanho 36

PA
R     - - - - 1 60 - - - - - - 1 20

35 BOTA, Cano 
cúrto  calçado . 
Tamanho 38

PA
R     - - - - 1 60 - - - - - - 1 15

36 BOTA, Cano 
cúrto  calçado  
Branco. 
Tamanho 40

PA
R     - - - - 1 60 - - - - - - 1 10
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37  BOTA, Cano 
cúrto  calçado  
Branco. 
Tamanho 42

PA
R    - - - - 1 60 - - - - - 1 5

2              JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO                                                                           

2.1 Diante de úm levantamento realizado júnto aos professores do Campús Itabaiana, 
referente aas necessidades de nossos estúdantes no qúe se refere aa útilizaçaoo de materiais 
escolares, alebm de consúlta júnto aos alúnos, foram selecionados algúns materiais de úso 
escolar para qúe possam ser comprados e distribúílibdos de forma gratúita . Vale ressaltar 
qúe os materiais solicitados visam atender aaqúeles alúnos qúe possúem certa dificúldade 
em adqúirir e qúe, por isso, relacionam dificúldade de rendimento escolar por falta de 
material. O qúantitativo de material solicitado procúra atender, de forma satisfatobria, em 
termos de aprendizagem, úma boa parcela de nossos estúdantes.

3    DA CLASSIFICAÇÃO DO BENS  DOS  COMUNS                                                                                        

3.1.  O objeto desta solicitaçaoo apresenta padrooes de desempenho e qúalidade qúe estaoo
aqúi descritos objetivamente por meio de súas especificaçooes,  sendo,  pois considerados
serviços comúns nos termos do Art. 1º da Lei 10.520 de 2002 .

4     ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO                                                                         

4.1 O prazo de entrega dos bens eb de 30 dias, contados do recebimento do empenho  em
remessa único , no segúinte endereço: Trav. Dr. Aúgústo Cebsar Leite, 165 Bairro Centro –
Itabaiana / Sergipe CEP: 49500-000

4.2 Os  bens  seraoo  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  05(cinco)  dias,  pelo(a)
responsabvel  pelo acompanhamento e fiscalizaçaoo  do contrato,  para efeito de  posterior
verificaçaoo  de  súa  conformidade  com  as  especificaçooes  constantes  neste  Termo  de
Referecncia e na proposta. .

4.3 Os bens poderaoo ser rejeitados, no todo oú em parte, qúando em desacordo com as
especificaçooes  constantes  neste  Termo  de  Referecncia  e  na  proposta,  devendo  ser
súbstitúílibdos no prazo de 05(cinco) dias, a contar da notificaçaoo da contratada, aas súas
cústas, sem prejúílibzo da aplicaçaoo das penalidades.
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4.3.1 Os bens seraoo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisobrio, apobs a verificaçaoo da qúalidade e qúantidade do material e
conseqúente aceitaçaoo mediante termo circúnstanciado.

4.3.1..1 Na hipobtese de a verificaçaoo a qúe se refere o súbitem anterior naoo ser
procedida dentro do prazo fixado, repútar-se-ab como realizada, consúmando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.4.1  Na hipobtese de a verificaçaoo a qúe se refere o súbitem anterior naoo ser
procedida dentro do prazo fixado, repútar-se-ab como realizada, consúmando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5  O recebimento provisobrio oú definitivo do objeto naoo exclúi  a  responsabilidade da
contratada pelos prejúílibzos resúltantes da incorreta execúçaoo do contrato.

5    OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE    

5.1  Saoo obrigaçooes da Contratante:

5.1.1 receber  o  objeto  no  prazo  e  condiçooes  estabelecidas  no  Edital  e  seús
anexos;

5.1.2 verificar  minúciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens
recebidos  provisoriamente  com  as  especificaçooes  constantes  do  Edital  e  da
proposta, para fins de aceitaçaoo e recebimento definitivo;

5.1.3 comúnicar  a a Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeiçooes,  falhas  oú
irregúlaridades  verificadas  no  objeto  fornecido,  para  qúe  seja  súbstitúílibdo,
reparado oú corrigido;

5.1.4 acompanhar  e  fiscalizar  o  cúmprimento  das  obrigaçooes  da  Contratada,
atravebs de comissaoo/servidor especialmente designado;

5.1.5  efetúar  o  pagamento  a a Contratada no  valor  correspondente  ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seús anexos;

5.2 A Administraçaoo naoo respondera b por qúaisqúer compromissos assúmidos pela
Contratada com terceiros,  ainda qúe vincúlados a a execúçaoo  do presente Termo de
Contrato, bem como por qúalqúer dano caúsado a terceiros em decorrecncia de ato da
Contratada, de seús empregados, prepostos oú súbordinados.

5.3 A  Administraçaoo  realizara b pesqúisa  de  preços  periodicamente,  em  prazo  naoo
súperior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados em Ata.
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6     OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA                                                                                                                  

6.1 A Contratada deve cúmprir todas as obrigaçooes constantes no Edital, seús anexos e súa
proposta, assúmindo como exclúsivamente seús os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execúçaoo do objeto e, ainda:

6.1.1 efetúar a entrega do objeto em perfeitas condiçooes, conforme especificaçooes,
prazo e local constantes no Edital e seús anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal,  na  qúal  constaraoo  as  indicaçooes  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1  O objeto deve estar acompanhado do manúal do úsúabrio,  com úma
versaoo em portúgúecs e da relaçaoo da rede de assistecncia tebcnica aútorizada;

6.1.2  responsabilizar-se pelos vílibcios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cobdigo de Defesa do Consúmidor (Lei nº
8.078, de 1990);

6.1.3  súbstitúir,  reparar  oú  corrigir,  aas  súas  expensas,  no  prazo  fixado  neste
Termo de Referecncia, o objeto com avarias oú defeitos;

6.1.4 Comúnicar aa Contratante, no prazo mabximo de 24 (vinte e qúatro) horas
qúe antecede a data da entrega, os motivos qúe impossibilitem o cúmprimento
do prazo previsto, com a devida comprovaçaoo;

6.1.5 manter, dúrante toda a execúçaoo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaçooes assúmidas, todas as condiçooes de habilitaçaoo e qúalificaçaoo exigidas
na licitaçaoo;

6.1.6 indicar preposto para representab-la dúrante a execúçaoo do contrato.

7      DA SUBCONTRATAÇÃO                                                                                                                              s

7.1 Naoo serab admitida a súbcontrataçaoo do objeto.

8       ALTERAÇÃO SUBJETIVA                                                                                                                              

8.1 E n admissílibvel  a  fúsaoo,  cisaoo  oú  incorporaçaoo  da  contratada  com/em  oútra  pessoa
júrílibdica,  desde  qúe  sejam observados  pela  nova pessoa  júrílibdica  todos  os  reqúisitos  de
habilitaçaoo exigidos na licitaçaoo original; sejam mantidas as demais clabúsúlas e condiçooes
do contrato; naoo haja prejúílibzo aa execúçaoo do objeto pactúado e haja a anúecncia expressa da
Administraçaoo aa continúidade do contrato.
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9     CONTROLE DE  EXECUÇÃO

9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, serab designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro probprio todas as
ocorrecncias  relacionadas  com  a  execúçaoo  e  determinando  o  qúe  for  necessabrio  aa
regúlarizaçaoo de falhas oú defeitos observados.

9.1.1  O recebimento de material de valor súperior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais)  sera b confiado  a  úma  comissaoo  de,  no  mílibnimo,  3  (trecs)  membros,
designados pela aútoridade competente.

9.2 A fiscalizaçaoo de qúe trata este item naoo exclúi nem redúz a responsabilidade da
Contratada,  inclúsive  perante  terceiros,  por  qúalqúer  irregúlaridade,  ainda  qúe
resúltante de imperfeiçooes tebcnicas oú vílibcios redibitobrios, e, na ocorrecncia desta, naoo
implica em co-responsabilidade da Administraçaoo oú de seús agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 O  representante  da  Administraçaoo  anotara b em  registro  probprio  todas  as
ocorrecncias relacionadas com a execúçaoo do contrato, indicando dia, mecs e ano, bem
como o nome dos fúncionabrios eventúalmente envolvidos,  determinando o qúe for
necessabrio  a a regúlarizaçaoo  das  falhas  oú  defeitos  observados  e  encaminhando  os
apontamentos aa aútoridade competente para as providecncias cabílibveis.

10   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                                              

10.1 Comete infraçaoo administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada qúe:

10.1.1 inexecútar total oú parcialmente qúalqúer das obrigaçooes assúmidas em
decorrecncia da contrataçaoo;

10.1.2 ensejar o retardamento da execúçaoo do objeto;

10.1.3 fraúdar na execúçaoo do contrato;

10.1.4 comportar-se de modo inidocneo;

10.1.5 cometer fraúde fiscal;

10.1.6 naoo mantiver a proposta.
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10.2 A  Contratada  qúe  cometer  qúalqúer  das  infraçooes  discriminadas  no  súbitem
acima ficara b sújeita, sem prejúílibzo da responsabilidade civil e criminal, aas segúintes
sançooes:

10.2.1 advertecncia por faltas leves, assim entendidas aqúelas qúe naoo acarretem
prejúílibzos significativos para a Contratante;

10.2.2 múlta moratobria de 0,3% (zero vílibrgúla trecs por cento) por dia de atraso
injústificado sobre o valor da parcela inadimplida, ateb o limite de 20  (vinte) dias;

10.2.3 múlta  compensatobria  de  10 % (dez por cento)  sobre o valor total  do
contrato, no caso de inexecúçaoo total do objeto;

10.2.4 em  caso  de  inexecúçaoo  parcial,  a  múlta  compensatobria,  no  mesmo
percentúal do súbitem acima, serab aplicada de forma proporcional aa obrigaçaoo
inadimplida;

10.2.5 súspensaoo de licitar e impedimento de contratar com o obrgaoo, entidade
oú  únidade  administrativa  pela  qúal  a  Administraçaoo  Púbblica  opera  e  atúa
concretamente, pelo prazo de ateb dois anos; 

10.2.6 impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Uniaoo  com  o  conseqúente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de ateb cinco anos;

10.2.7 declaraçaoo de inidoneidade para licitar oú contratar com a Administraçaoo
Púbblica, enqúanto perdúrarem os motivos determinantes da púniçaoo oú ateb qúe
seja  promovida  a  reabilitaçaoo  perante  a  probpria  aútoridade  qúe  aplicoú  a
penalidade, qúe serab concedida sempre qúe a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejúílibzos caúsados;

10.3  Tambebm ficam sújeitas aas penalidades do art.  87, III  e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas e os profissionais qúe:

10.3.1 tenham  sofrido  condenaçaoo  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,
fraúde fiscal no recolhimento de qúaisqúer tribútos;

10.3.2 tenham praticado atos ilílibcitos visando a frústrar os objetivos da licitaçaoo;

10.3.3 demonstrem naoo possúir idoneidade para contratar com a Administraçaoo
em virtúde de atos ilílibcitos praticados.

10.4 A aplicaçaoo  de qúalqúer  das penalidades previstas realizar-se-a b em processo
administrativo  qúe  assegúrara b o  contraditobrio  e  a  ampla  defesa  a a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e súbsidiariamente
a Lei nº 9.784, de 1999.
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10.5  A aútoridade competente, na aplicaçaoo das sançooes, levara b em consideraçaoo a
gravidade da condúta do infrator,  o  carabter  edúcativo da pena,  bem como o dano
caúsado aa Administraçaoo, observado o princílibpio da proporcionalidade.

10.6 As penalidades seraoo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Itabaiana,  23  de Janeiro  de 2017

    __________________________________________________________  

  Janes Santos Silva
Coordenadora  de Assistecncia Estúdantil 

 Requisitante
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016

(Processo administrativo nº 23462.000455/2016-69 )

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º …./2016

O Institúto Federal de edúcaçaoo, Ciecncia e Tecnologia de Sergipe - Campús Itabaiana, com sede
na rúa  Dr. Aúgústo Cebsar 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...,  públicada no ....... de ..... de .......
de  .....,  inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº  .............portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  .......,
considerando o júlgamento da  licitaçaoo  na  modalidade  de pregaoo,  na  forma  eletrocnica,  para
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20...,  públicada no ......  de ...../...../20.....,  processo administrativo
nº ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qúalificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificaçaoo por ela(s) alcançada(s) e na(s)  qúantidade(s)  cotada(s), atendendo
as condiçooes previstas no edital, sújeitando-se as partes aas normas constantes na Lei nº 8.666, de
21 de júnho de 1993 e súas alteraçooes, no  Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposiçooes a segúir:

1   DO OBJETO                                                                                                                                                             

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventúal aqúisiçaoo de Material
de Distribúiçaoo Gratúita especificado(s) no(s) item(ns).. do .......... Termo de Referecncia, anexo
I do edital de Pregão nº 02/20160, qúe eb parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcriçaoo.

2  DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS                                                                                

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

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

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTI
DADE

MÍNIMO MÁXIMO VALOR
UNITÁRIO 

PRAZO DE
VALIDADE

 

3   ÓRGÃO(S)  PARTICIPANTE (S)                                                                                                            S

3.1 Saoo obrgaoos e entidades púbblicas participantes do registro de preços:

IT
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TOTAL

4  VALIDADE DA ATA                                                                                                                                               

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços serab de 12 meses, a partir da súa assinatúra, naoo
podendo ser prorrogada.

5  REVISÃO E CANCELAMENTO                                                                                                                            

5.1  A Administraçaoo  realizara b pesqúisa  de  mercado periodicamente,  em intervalos  naoo
súperiores  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 eventúal redúçaoo dos
preços praticados no mercado oú de fato qúe eleve o cústo do objeto registrado, cabendo aa
Administraçaoo promover as negociaçooes júnto ao(s) fornecedor(es).

5.3 Qúando  o  preço  registrado  tornar-se  súperior  ao  preço  praticado  no  mercado  por
motivo súperveniente, a Administraçaoo convocarab o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redúçaoo dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4 O fornecedor qúe naoo aceitar redúzir seú preço ao valor praticado pelo mercado serab
liberado do compromisso assúmido, sem aplicaçaoo de penalidade.
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5.4.1 A ordem de classificaçaoo dos fornecedores qúe aceitarem redúzir seús preços
aos valores de mercado observarab a classificaçaoo original.

5.5 Qúando o preço de mercado tornar-se súperior aos preços registrados e o fornecedor
naoo púder cúmprir o compromisso, o obrgaoo gerenciador poderab:

5.5.1  liberar o fornecedor do compromisso assúmido, caso a comúnicaçaoo 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  assegúrar  igúal  oportúnidade  de
negociaçaoo.

5.6 Naoo havendo ecxito nas negociaçooes, o obrgaoo gerenciador deverab proceder aa revogaçaoo
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabílibveis para obtençaoo da contrataçaoo
mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor serab cancelado qúando:

5.7.1 descúmprir as condiçooes da ata de registro de preços;

5.7.2 naoo  retirar  a  nota  de  empenho  oú  instrúmento  eqúivalente  no  prazo
estabelecido pela Administraçaoo, sem jústificativa aceitabvel;

5.7.3 naoo  aceitar  redúzir  o  seú  preço  registrado,  na  hipobtese  deste  se  tornar
súperior aaqúeles praticados no mercado; oú

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

5.8 O cancelamento de registros nas hipobteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 serab
formalizado  por  despacho  do  obrgaoo  gerenciador,  assegúrado  o  contraditobrio  e  a  ampla
defesa.

5.9 O  cancelamento  do  registro  de  preços  podera b ocorrer  por  fato  súperveniente,
decorrente  de  caso  fortúito  oú  força  maior,  qúe  prejúdiqúe  o  cúmprimento  da  ata,
devidamente comprovados e jústificados:

5.9.1 por razaoo de interesse púbblico; oú

5.9.2 a pedido do fornecedor. 

6   CONDIÇÕES GERAIS                                                                                                                                            

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 ajúste, encontram-se definidos no Termo de Referecncia, ANEXO AO EDITAL.
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6.2 En vedado efetúar acrebscimos nos qúantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclúsive o acrebscimo de qúe trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3  A ata de realizaçaoo da sessaoo púbblica do pregaoo, contendo a relaçaoo dos licitantes qúe
aceitarem cotar os bens oú serviços com preços igúais ao do licitante vencedor do certame,
sera b 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 pactúado, a presente Ata foi lavrada em 3 (trecs) vias de igúal teor, qúe,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes  e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.

Itabaiana,  ___ de ______ 2017

 ____________________________                                                   _______________________________                                  
Joseb Rocha Filho                                                                 Representante da adjúdicatabria

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

PREGÃO SRP nº  02/2016

Processo Administrativo: 23462.000455/2016-69

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

Pregão Eletrônico:  02/2016 – Pregoeira: Maria Verocnica Barbosa dos Santos 

Processo: 23462.000455/2016-69

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.com.br

Banco: XXXX    Agência: XXXX    C/C: XXXX

Representante da empresa:

Nome _________________________ CPF: xxxxxxxxx-xx  Telefone: xxxx-xxxx; Email: xxxx@xxxx.com.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 INCLUInDAS TODAS AS  DESPESAS
DIRETAS  E  INDIRETAS,  FRETE,  TRIBUTOS,  TAXA  DE  ADMINISTRAÇAOO,  ENCARGOS  SOCIAIS,
TRABALHISTAS,  TRANSPORTE E SEGURO ATE n O DESTINO,  LUCRO E DEMAIS ENCARGOS DE
QUALQUER  NATUREZA  NECESSAnRIOS  AO  CUMPRIMENTO  INTEGRAL  DO  OBJETO  DESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS, NADA MAIS SENDO VAnLIDO PLEITEAR A ESSE TInTULO.

                                                                       Local, data
______________________________

Assinatura do representante da empresa
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