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O uso racional do papel vem se tornando uma ação prioritária no Instituto Federal de Educação do Amapá no que
se refere à gestão ambiental. Portanto, com a preocupação em utilizar o papel de modo mais sustentável, este
Edital foi preparado para impressão frente e verso.



MINUTA DE EDITAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2018-IFAP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 23228.000500/2018-10

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ –  IFAP, por intermédio
deste Pregoeiro, designado pela Portaria nº 091/2018, torna público, para conhecimento dos
interessados, que na data e horário abaixo indicados, fará realizar licitação para REGISTRO DE PREÇOS,
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do  tipo MENOR PREÇO, em sessão pública virtual,
por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as
suas fases, que será regida nos termos da  Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, do Decreto nº 5.450 de
31.05.2005, do Decreto nº 7.892 de 23.01.2013, do Decreto nº 3.555 de 09.08.2000, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2,  de 11.10.2010, da  Lei Complementar 123 de 16.12.2006, do Decreto
8.538 de 06.10.2015 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21.06.1993, para aquisição de material
consumo  para  fazenda  experimental, conforme exposto no Termo de Referência –  Anexo I do
presente edital.

ABERTURA DA SESSÃO: 06/07/2018
HORÁRIO: 09:00  (horário de Brasília)
CÓDIGO UASG: 155941
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão Eletrônico tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição
futura e eventual de Materiais de Consumo para Fazenda Experimental, para atender a demandas de
atividades desenvolvidas no Campus Porto Grande,  de acordo com as especificações e quantidades
apresentadas no Anexo I – Termo de Referência.
2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação, no prazo de
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
2.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o respectivo ato convocatório, cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelo setor
responsável pela elaboração do edital, decidir a respeito no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
2.3. Tanto o pedido de esclarecimentos quanto à impugnação do presente ato convocatório,
referidos nos retromencionados subitens 2.1 e 2.2, deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE, através
do endereço eletrônico: selic.porto  @ifap.edu.br  .
2.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização da presente licitação.
3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP – Campus Porto
Grande, através de seu Diretor Geral, será o órgão gerenciador da ata de registro de preços resultante
deste pregão.
3.2. São participantes os seguintes órgãos:

UNIDADE DEMANDANTE UASG CNPJ

CAMPUS PORTO GRANDE 155941 010.820.882/0006-08

4. DO PREÇO MÁXIMO
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4.1. O preço máximo por item  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá, para efeito de classificação da proposta, obedecerá aos critérios e valores  apresentados no
Termo de Referência.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1. Nos termos do disposto na Lei Complementar nº 123/06, a participação neste Pregão é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive cooperativas assim qualificadas,
cujo  ramo  de  atividade  seja  compatível  com  o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com
Credenciamento  regular  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  e no
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,
conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
5.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao IFAP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
5.4. Não poderão participar da presente licitação as microempresas e empresas de pequeno
porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no §4º do art.3º da Lei Complementar
nº 123/2006, abaixo transcrito:

“§ 4º Não poderá se beneficiar  do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art.
12  desta  Lei  Complementar,  para  nenhum  efeito  legal,  a  pessoa
jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II  –  que seja  filial,  sucursal,  agência  ou  representação,  no  País,  de
pessoa jurídica com sede no exterior;
III  –  de  cujo  capital  participe  pessoa  física  que  seja  inscrita  como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput
deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento,  de  caixa  econômica,  de  sociedade  de  crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora
ou  de  distribuidora  de  títulos,  valores  mobiliários  e  câmbio,  de
empresa  de  arrendamento  mercantil,  de  seguros  privados  e  de
capitalização ou de previdência complementar;
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IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações.”

5.5. Não poderão participar deste Pregão:
5.5.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a
Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada;
5.5.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
5.5.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.5.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
5.5.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, e que estejam
sob falência;
5.5.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
5.5.7. Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição;
5.5.8. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
5.5.9. Servidores deste Instituto, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; e
5.5.10. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93.
5.5.11. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca
do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.

6. DA PROPOSTA
6.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
6.2. A  licitante deverá declarar “sim”  ou  “não”  em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:

6.2.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do edital e seus anexos;
6.2.2. Que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
6.2.3. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição;
6.2.4. Que  está  enquadrado  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  e
atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei;
6.2.5. Que  cumpre  o disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, quanto  à
Elaboração Independente de Proposta.

6.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a
licitante às sanções previstas neste edital.
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6.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
6.5. A  licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado
para o item, mediante preço unitário e preço total,  já  considerados todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tais como fretes e tarifas, e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens para a completa execução do
objeto desta licitação.
6.6. As empresas  licitantes deverão mencionar em suas  propostas,  marca e modelo dos
materiais ofertados, bem como  todas as suas  especificações técnicas, por item, não sendo aceito
nas especificações complementares constante em campo próprio do Comprasnet a expressão
“  conforme     edital     ou     de     acordo     com     o     edital  ” ou qualquer outra de igual teor.
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.8. O PREÇO OFERTADO será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
6.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.11. Qualquer elemento que possa identificar a  licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
6.12. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO
POR ITEM.
6.13. Para aplicação do critério de MENOR PREÇO POR ITEM, será considerado o valor unitário
estabelecido para cada item do grupo, conforme o Termo de Referência.

6.13.1. Quando utilizada a adjudicação por grupo, desde que devidamente justificada e
comprovada a sua economicidade, o Instituto poderá adquirir individualmente itens que
estejam na composição de um grupo.

6.14. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicada no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.2. Serão desclassificadas as propostas que:

8.2.1. Não contiverem todos os dados e elementos exigidos, sejam omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
8.2.2. Ofertarem preço super  faturado, irrisório, manifestamente inexequível, ou
incompatível com os valores de mercado,  inclusive pela omissão de custos tributários
incidentes sobre a contratação;
8.2.3. Não atenderem as condições exigidas neste edital.

8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
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9.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitações previstas no edital.
9.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.3. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
horário e valor consignados no registro de cada lance.
9.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
no sistema.
9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
9.6. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
9.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
9.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.
9.9. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às  licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo
dos atos realizados.
9.10. Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  .
9.11. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
9.12. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
fase de lances.
9.13. Atendidos todos os requisitos, será classificada em primeiro lugar a licitante que oferecer
o MENOR PREÇO, desde que atenda as exigências e critérios estabelecidos no presente edital.
10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à  licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação.
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
PREÇO OFERTADO com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
11.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
IFAP ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
11.3. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.4. Não serão aceitas propostas com valores unitários e/ou global superior ao estimado no
Termo de Referência,  ou que apresentem valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou com preços
inexequíveis e incompatíveis com preços de mercado.
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11.5. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com
os de mercado do objeto deste Pregão.

11.6. Caso a proposta não seja aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e,
assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital.
11.7. Quando solicitado pelo pregoeiro, a LICITANTE deverá encaminhar no prazo máximo de
02  (duas) horas,  a contar da referida  convocação, por meio da opção “Enviar Anexo”  no sistema
Comprasgovernamentais (comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último
lance, devidamente assinada, em todas as suas folhas, pelo responsável legal da empresa, a qual
deverá conter, sob pena de não-aceitação da proposta, as seguintes informações: 

11.7.1. Razão social completa da licitante e número do CNPJ, que deverão  ser
obrigatoriamente os mesmos constantes da documentação do SICAF;
11.7.2. Proposta definitiva de preço unitário e total de cada item, adequados ao último
lance, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, prevalecendo
este último no caso divergência, admitidas apenas duas casas decimais após a vírgula;
11.7.3. As características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos
ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo  indicados  pelo  Pregoeiro,  sem  prejuízo  do  seu  ulterior  envio  pelo  sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;
11.7.4. A validade da proposta, a qual não será inferior a 60 (sessenta) dias;
11.7.5. As informações bancárias da CONTRATADA.
11.7.6. Declaração de compromisso e responsabilidade ambiental, social e econômica,
devidamente assinada pelo responsável legal, conforme ANEXO IV deste Edital.

11.8. Quando, por motivo justificado pela licitante e aceito pelo pregoeiro, os documentos e
anexos exigidos poderão ser enviados através do e-mail,  selic.porto@ifap.edu.br,  no entanto os
mesmos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada no endereço e prazo a
serem indicados no ato de aceite, sob pena de desclassificação.

11.9. A  licitante que abandonar o certame, deixando de enviar proposta ou documentação
exigida  no  prazo  estipulado  no  subitem  anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções
previstas neste edital.

12. DA AMOSTRA E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
12.1. À(s)  licitante(s) detentora(s)  da  proposta  sob  análise  de  aceitabilidade,  poderá  ser
solicitada  amostra  do  material em  questão  para  avaliação  técnica  de  compatibilidade  e/ou
equivalência com as especificações solicitadas, conforme estabelecido no Termo de Referência.

12.2. Não  será  aceita  a  proposta  da  licitante que  tiver  amostra  rejeitada,  ou  que  não
apresentar amostra no prazo estabelecido, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

13. DA HABILITAÇÃO
13.1. A  habilitação  das  licitantes será  verificada no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  e  à
qualificação econômico-financeira segundo o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010, bem como através da documentação complementar solicitada neste edital.
13.2. Além do SICAF, serão consultados os seguintes cadastros:

13.2.1. Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  –  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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13.2.2. Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa,  mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.  cnj  .jus.br/  improbidade  _adm/consultar_requerido.php);
13.2.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
13.2.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário,  por força do artigo 12 da Lei  n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre  as  sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta
de condição de participação.
13.4. Poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando
a(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
13.5. As licitantes deverão apresentar sua  qualificação  técnica  por  meio  da seguinte
documentação complementar:

13.5.1. 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido
por pessoa jurídica pública ou privada,  em nome da licitante com a identificação do
signatário,  nome  e  cargo,  que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto deste Pregão;

13.6. Sob pena de inabilitação, todos  os documentos de habilitação encaminhados deverão
estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
13.7. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
13.8. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos por
meio da opção “Enviar Anexo”  do sistema Comprasnet, no prazo de 02  (duas) horas, contado da
solicitação do Pregoeiro.
13.9. Quando, por motivo justificado pela licitante e aceito pelo pregoeiro, os documentos e
anexos exigidos poderão ser enviados através do e-mail,  selic.porto@ifap.edu.br,  no entanto os
mesmos deverão ser apresentados em original  ou por cópia autenticada no endereço e prazo a
serem indicados no ato de aceite, sob pena de inabilitação.
13.10. A licitante que deixar de enviar qualquer dos documentos exigidos, ou apresentá-lo em
desacordo  com estabelecido  neste  Edital,  será  desclassificada  e  sujeitar-se-á  às  sanções  previstas
neste Edital.
13.11. Na  ocorrência  de  desclassificação  da licitante, o Pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este edital.
13.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a  licitante será declarada
vencedora.
13.13. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo     de     5     (cinco)     dias     úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
13.14. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
14. DO RECURSO
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14.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30  (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.
14.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
14.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
14.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso,
em campo próprio do sistema, no prazo     de     3     (três)     dias     úteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
14.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões  de
recurso, a  licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de
lances.
14.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
15.2. A homologação deste Pregão compete ao Magnífico Reitor, ou a quem for delegado tal
competência.
16. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA
16.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP – Campus Porto
Grande, através de seu Diretor Geral, localizado na BR 210, Km 103, s/n, Zona Rural, CEP 68.997-000,
Porto Grande-AP, é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do
certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
16.2. A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão não será superior a 12
(doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, contados da data da sua assinatura, com eficácia
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
16.3. Após  a  homologação,  serão  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  os  preços  e
quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva.
16.4. Para fins de formação do cadastro de reserva, será incluído na respectiva ata, na forma de
anexo, o registro das  licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da
licitante vencedora  na  sequência  da  classificação  do  certame,  excluído  o  percentual  referente  à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos  requisitos previstos no art.3º da Lei nº
8.666 de 1993.
16.5. Somente após o encerramento da etapa competitiva as  licitantes poderão reduzir seus
preços  ao  valor  da  proposta  da  licitante mais  bem  classificada,  a  fim  de  formar  o  cadastro
supramencionado.
16.6. A apresentação de novas propostas na forma deste subitem não prejudicará o resultado
do certame em relação à licitante melhor classificada.
16.7. Havendo uma ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao da
licitante vencedora,  estes  serão  classificados  segundo  a  ordem  da  última  proposta  individual
apresentada durante a fase competitiva.
16.8. Esta  ordem  de  classificação  das  licitantes registradas  deverá  ser  respeitada  nas
contratações e somente será utilizada acaso a melhor colocada no certame não assine a ata ou tenha
seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos art. 20 e 21 do decreto nº 7.892/2013.
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17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade  encontra-se  nela  fixado,  sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das
sanções previstas neste Edital.
17.2. O IFAP realizará convocação formal, na qual será informado o local, a data, e a hora para
assinatura da Ata de Registro de Preços.
17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá  ser  prorrogado  uma  única  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pela(s)  licitante(s)
vencedora(s), desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFAP.
17.4. No caso de o adjudicatário, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro,
poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com a  licitante seguinte antes de efetuar seu
registro.
17.5. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de  todos  os  itens  constantes  no  Termo  de  Referência,  com  a  indicação  da  licitante vencedor,  a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
17.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que  deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição
pretendida, sendo assegurado ao Fornecedor Beneficiário do registro preferência de fornecimento
em igualdade de condições.
18. DA PARTICIPAÇÃO E DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Poderá  utilizar-se  da  Ata  de  Registro  de  Preços  qualquer  órgão  ou  entidade  da
Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao IFAP –
Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013.
18.2. Caberá ao Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
18.3. Nos termos do § 3º, do art.22, do Decreto nº 7892/2013, as aquisições ou contratações
adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
18.4. Com fulcro no §4º, do art. 22, do Decreto nº 7892/2013, o quantitativo decorrente das
adesões à ata de registro de preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
19. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. A Seção de Licitações e Contratos,  do  Campus Porto Grande do IFAP,  será a unidade
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta
licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de registro, o
fornecedor para o qual será emitido o pedido e os quantitativos a serem adquiridos.
19.2. A  convocação  do  Fornecedor  Beneficiário  pelo  IFAP  será  formalizada  e  conterá  o
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
19.3. O Fornecedor Beneficiário convocado na forma da condição anterior que não comparecer,
não  retirar  o  pedido  no  prazo  estipulado ou  não  cumprir  as  obrigações  estabelecidas  na  Ata  de
Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste edital e seus anexos.
19.4. Quando comprovada a hipótese acima, a SELIC poderá indicar o próximo fornecedor ao
qual será destinado o pedido, se for o caso, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
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19.5. O  Fornecedor  Beneficiário  terá  seu  registro  de  preços  cancelado,  por  intermédio  de
processo administrativo específico onde lhe  sejam assegurados o  contraditório  e  a ampla  defesa,
quando:

19.5.1. A pedido:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior.
19.5.2. Por iniciativa do IFAP:
a) O fornecedor não aceitar aumentar o desconto registrado, na hipótese deste se tornar
inferior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
da Ata de Registro de Preços;
f) Caracterizada  qualquer  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  das  condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

19.6. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
19.6.1. Por decurso do prazo de vigência;
19.6.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

20. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO
20.1. Depois  de  assinada  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  o  fornecedor  registrado poderá  ser
convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato e/ou retirada da
nota  de  empenho,  dentro  do  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contado da  data  do  recebimento  do
documento  oficial  de  convocação,  sob  pena  de  decair  o  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das
sanções previstas neste Edital.
20.2. O prazo para assinatura do contrato, e consequente retirada da nota de empenho, poderá
ser  prorrogado uma única  vez,  por  igual  período,  quando solicitado  pelo  fornecedor  beneficiário
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFAP.
20.3. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante/fornecedor beneficiário mantém as condições de habilitação.
20.4. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em assinar o contrato e/ou retirar a nota
de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
21. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
21.1. Os materiais deverão ser entregues adequadamente, de forma a permitir a completa
segurança durante o transporte, observando os critérios de sustentabilidade dispostos neste edital e
no termo de referência.
21.2. Os prazos, o local de entrega, os critérios de aceitação e as condições de garantia técnica
do objeto estão previstos no Termo de Referência.
21.3. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de
recebimento da Nota de Empenho e/ou da Ordem de Fornecimento, conforme estabelecido no(s)
item 7.2. do Termo de Referência, nas quantidades solicitadas, nos locais e horários especificados,
dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na
proposta vencedora e no Termo de Referência, sendo que a não observância destas condições,
implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da
inadimplente.
21.4. O IFAP se reserva ao direito de recusar o recebimento dos materiais que não estiverem
em conformidade com o Termo de Referência e especificações constantes na proposta apresentada.
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21.5. Os itens do presente objeto deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados
adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o
transporte e dos requisitos legais e contratuais referentes aos termos da garantia do objeto.
22. DO PAGAMENTO
22.1. O fornecedor beneficiário deverá apresentar nota fiscal/fatura,  em 2 (duas) vias, para
liquidação da despesa pelo IFAP.
22.2. Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, Art. 28, o pagamento referente ao forneci-
mento do bem, caso solicitado, será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
do atesto das faturas pelo fiscal do contrato, o qual terá até 05 (cinco) dias para ateste, contados do
recebimento da Nota Fiscal;
22.3. O IFAP poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pelo fornecedor beneficiário, nos termos deste Edital.
22.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor beneficiário na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:

22.4.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s);
22.4.2. Cumprimento das obrigações contratuais assumidas;
22.4.3. Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo IFAP, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da prestação a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1. As obrigações da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, bem como:

23.1.1. Arcar  com  as despesas diretas e indiretas com as providências necessárias à
assistência técnica do objeto no período de garantia.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
24.1. As obrigações da contratante são as estabelecidas no Termo de Referência.
25. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
25.1. Os  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  a  serem  aplicados  neste  procedimento
licitatório estão estipulados no Termo de Referência.
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da licitação serão aplicadas
conforme descrito no art. 40 da Instrução Normativa nº 02/2010 – SLTI, sem prejuízo das demais
cominações legais e editalícias.
26.2. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, e consequente
descredenciamento  do  SICAF,  pelo  prazo  de  cinco  (5)  anos,  com  fulcro  no  art.  7º  da  Lei  nº
10.520/2002, para a licitante que:

26.2.1. Cometer fraude fiscal;
26.2.2. Apresentar documentação falsa;
26.2.3. Comportar-se de modo inidôneo.
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26.3. Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo prazo de dois (2) anos, com fulcro
no inciso III do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:

26.3.1. Não assinar o contrato, ou a ata de registro de preços, no prazo estabelecido.
26.3.2. Não retirar nota de empenho.

26.4. Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo prazo de um (1) ano, com fulcro no
inciso III do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:

26.4.1. Deixar de entregar a proposta e/ou a documentação exigida durante o certame;
26.4.2. Não mantiver a proposta;
26.4.3. Não entregar amostra, quando solicitado.

26.5. Considera-se comportamento inidôneo, para fins do disposto no subitem 26.2.3:
26.5.1. Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação,  conluio  ou  qualquer  outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
26.5.2. Impedir,  perturbar  ou  fraudar  a  realização  de  qualquer  ato  de  procedimento
licitatório;
26.5.3. Fazer ou apresentar declaração falsa quanto às condições de participação;
26.5.4. Fazer ou apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.

26.6. A  penalidade  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  a  sanção  de
impedimento,  no limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação  e das
demais cominações legais, garantido o direito prévio da ampla defesa.
26.7. A autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena e o dano causado à Administração para a aplicação e valoração das multas,
observado o princípio da proporcionalidade.
26.8. A Administração comunicará à  licitante ou fornecedor beneficiário  sua intenção de lhe
aplicar penalidades previstas no Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da
sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento da comunicação.
26.9. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação (ofício ou qualquer outro
expediente administrativo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de
Recebimento, no endereço cadastrado no SICAF, da licitante ou do fornecedor beneficiário que ficará
sujeito à penalidade a partir do decurso do prazo para apresentar as razões de defesa.
26.10. Em caso de não conseguir localizar a  licitante ou fornecedor  beneficiário, o mesmo
deverá ser notificado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três)
dias.
26.11.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. Os  atos  praticados  e  documentos  enviados  por  meio  do  sistema  eletrônico
“comprasnet”, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais,
inclusive para comprovação e prestação de contas, e ficarão disponíveis para acesso das demais
licitantes para que, desejando analisá-los, possam acessar diretamente pelo referido sistema.
27.2. É vedado  que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que
este exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos Decreto nº 7.203/2010.
27.3. O  fornecedor  beneficiário  prestará  as  informações,  bem  como  adotará  medidas
preventivas e corretivas,  necessárias  ao fiel  cumprimento das  vedações impostas pelo Decreto nº
7.203/2010.
27.4. Não havendo expediente, ou, ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário do Pregoeiro.
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27.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, conforme o indicado
no subitem 2.3 deste Instrumento.
27.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados.
27.7. O desatendimento às exigências formais e não essenciais não importará no afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua
proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico.
27.8. É facultada ao Pregoeiro ou, à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da
sessão pública.
27.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
27.10. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
de preços.
27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
IFAP.
27.12. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito, devidamente fundamentado.
27.13. Para fins de aplicação da sanção administrativa o lance é considerado proposta.
27.14. É de total responsabilidade da licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico
durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de
sua desconexão.
27.15. É  de  total  responsabilidade  da  licitante responder às  mensagens  do  Pregoeiro no
Sistema eletrônico (chat) em todas as fases da licitação, no prazo máximo de 15 (quinze) minutos
contados do horário da respectiva mensagem, sob pena de desclassificação.
27.16. Havendo divergência entre as especificações constantes do Anexo I e a divulgada pelo
site: www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá a descrição do Anexo I, para efetivação das
aquisições.
27.17. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

27.18. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02;
Decreto nº 3.555/00; Decreto nº 5.450/05;  Decreto nº 7.892;  Instrução Normativa  SLTI/MPOG nº
2/10; Lei Complementar nº 123/06; Decreto nº 8.538/15; e da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.
27.19. As questões decorrentes da execução deste Edital e seus Anexos, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária
de Macapá – AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
28. DOS ANEXOS
28.1. É parte integrante deste Edital;
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO III – MINUTA DA ORDEM DE FORNECIMENTO
ANEXO  IV  –  DECLARAÇÃO  DE  COMPROMISSO  E  RESPONSABILIDADE  AMBIENTAL,  SOCIAL  E
ECONÔMICA.

Porto Grande-AP, 25 de  junho de 2018.
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_________________________________________
Lutemberg Francisco de Andrade Santana

Diretor Geral-1910/2017/IFAP 
Ordenador de Despesa - Portaria 2.040/2017/IFAP

Campus Porto Grande
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA -  PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

1. DO OBJETO
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FAZEN-

DA EXPERIMENTAL para atendimento às demandas do Campus Porto Grande do IFAP. 
A presente compra ocorrerá através de PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS, de acordo com os Decretos (e alterações) nºs 3.555/2000, 3.722/2001, 3.784/2001, 5.450/2005,
7.892/2013, Lei nº 10.520/2002, sendo aplicadas subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Para aquisição: O Campus Porto Grande tem como particularidade ser o único Campus com vo-
cação agrícola do Instituto Federal do Amapá e para que esta entidade se consolide é essencial a im -
plantação da Fazenda Experimental. A aquisição dos materiais tem por finalidade o desenvolvimento
real da Fazenda Experimental, a qual será objeto de estudo para aulas práticas e desenvolvimento de
pesquisas por alunos e professores do campus. O projeto da Fazenda Experimental conta com áreas
distintas voltadas para cursos de Agropecuária, Agroecologia, Agronegócio e Engenharia Agronômica,
dentre essas áreas existirão produções zootécnicas (bovinocultura, suinocultura, avicultura e ovino-
cultura) e produções agrícolas (culturas anuais, fruticultura e horticultura). Todos os materiais que se -
guem para licitação são de suma importância para implantação e manutenção da Fazenda.

Em um primeiro momento há a necessidade de preparar o solo, coletar amostras de solo, en-
viá-las para análise para posterior correção com prática agrícola chamada de calagem e uso de insu-
mos que deverão ser adquiridos, ao longo do período da correção do solo haverá o preparo das se -
mentes para produção de mudas as quais serão levadas ao campo no momento adequado para com -
por o laboratório vivo a céu aberto. Há culturas que não há necessidade de fazer mudas, então deve
ser feita a semeadura direta no solo preparado, bem como deve ser adicionado ao plantio e em ou -
tras fases de desenvolvimento da planta os fertilizantes orgânicos e minerais. Além disso, preocupado
com uma produção adequada é necessário a aplicação de defensivos químicos para controle de pra -
gas e doenças. 

Em um segundo momento iremos realizar as práticas de manejo diário com as culturas, as
quais deverão ser capinadas para retirada de plantas invasoras, fornecimento de adubos, irrigação e
todas práticas necessárias ao bom desenvolvimento das plantas. Nessa fase também iremos manejar
as culturas zootécnicas, as quais necessitarão de alimento e água em abundância.

De posse da implantação de todas as culturas, os alunos terão oportunidade de ter aulas 
práticas de diversas disciplinas de sua grade curricular, podendo assim aliar o conhecimento teórico 
com a prática, fundamental para a formação de bons profissionais para o mercado de trabalho. 
2.2. Para a adoção do Sistema de Registro de Preços:
2.2.1. A Reitoria do IFAP vem colocando em prática as contrações compartilhadas entre a Reitoria e os
seus Campi, com o objetivo de diminuir o fluxo e agilizar os processos de aquisições;
2.2.2. A adoção dessa prática tem como um de seus objetivos o princípio da Economicidade, que em
termos práticos significa a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou
no trato com os bens públicos.  
2.2.3. Proporcionará  também  economia  processual,  na  medida  em  que  torna  prioritária  a
racionalização  de  processos  e  de  redução  dos  custos  operacionais,  ou  seja,  ao  fazermos  um  só
processo despenderemos o tempo gasto em um processo licitatório  uma única  vez e  teremos o
material disponível sempre que necessário.
2.2.4. Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de Preço – SRP, considerando a hipótese prevista nos
incisos de I a IV do artigo 3º do Decreto 7.892/2013, bem como algumas vantagens decorrentes deste
procedimento licitatório, como: efetivar a contratação somente quando houver necessidade, ou seja,
os órgãos participantes realizam um planejamento para o período de vigência determinado; proporci-
ona a redução de número de licitações; as contratações ficarão mais ágeis, pois a licitação já está rea-
lizada, as condições de execução estarão ajustadas e os preços, respectivos fornecedores e condições
já estarão definidos; maior transparência dos procedimentos adotados, pois são monitorados por to-
dos os agentes envolvidos.



3. DO QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 
3.1. O objeto será entregue conforme especificações descritas nesse Termo de Referência, que passa a
fazer parte integrante do edital independente de transcrição;
3.2. Para efeito de julgamento dos preços no PREGÃO ELETRÔNICO, o critério de julgamento deverá
ser “Menor Preço por Item”, sendo vencedor o licitante que ofertar o menor valor para o item na fase
de lances;
3.3. O objeto deve ser fornecido  conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos
descritos neste Termo de Referência, observadas as especificações e quantidades relacionadas abaixo.

TABELA I – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO UNID
QTDE
TO-
TAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Peneira circular indicada para peneirar grãos, fabricada
em telas de arame galvanizado, diâmetro da peneira:
55,0 cm, malha da peneira:6 fio da peneira:24, material
do aro da peneira: madeira

UND 5
R$

35,60
R$ 178,00

2

Lona Plástica Preta Extra Forte  4X100  Especificação -
Lona plástica preta de polietileno de baixa densidade
com 4 metros de largura e 100 metros de comprimento
de  alta  qualidade.  Aplicações  -  Lona  utilizada  para
diversas aplicações, em construção, forração, cobertura,
transporte,  pintura,  reformas,  proteção  de  pisos,
proteção contra deslizamentos e erosões.

UND 2
R$

664,69
R$ 1.329,39

3

ALICATE: Comprimento total do alicate: 8'' - 203 mm, 
material do corpo do alicate: Aço cromo vanádio, 
acabamento do alicate: Polido, tipo do cabo do alicate: 
Cabo isolado 1000 V

UND 2 61,53 R$ 123,06

4 Balde plástico reforçado, com alça de encaixe para mão,
escala em litros, com capacidade de 12 litros

UND 25 12,58 R$ 314,58

5
CANIVETE ENXERTIA  COM ESPATULA
Dimensões da Peça: 10,5 x 3,5 x 1,4 cm.
 Material: Aço Carbono, cabo em madeira.

UND 2 52,06 R$ 104,13

6

Material:  Enxada fabricada em aço carbono 
Comprimento do cabo: 145cm
Largura da enxada:285,0 mm
Altura da enxada: 238,0 mm

UND 10 42,78 R$ 427,80

7

Material: Enxadão forjado em aço carbono especial 
Tamanho do cabo: 150 cm
• Dimensões do produto:
- (Comp. x Larg. x Alt.): 1505 x 140 x 271 mm

UND 4 48,87 R$ 195,48

8
Facão com Lâmina em aço carbono com fio liso;
• Tamanho da lâmina: 16";
• Comprimento total: 530mm

UND 2 39,66 R$ 79,32
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9

Lima para afiação perfil chata
- Tipo de dente: Simples
- Utilizada para afiação
- Tamanho: 8”

UND 10 14,81 R$ 148,10

10

Mangueira flexível e de fácil manuseio
- Produzida em 3 camadas distintas: interna em PVC, 
intermediária em fio de poliéster trançado e externa em
PVC
- Comprimento: 30 metros
- Diâmetro: 1/2"
- Espessura das paredes: 2,00mm
- Acompanhada por::: 1 Esguicho com jato regulável:: 1 
Adaptador com engate rosqueado

UND 2 87,25 R$ 174,51

11

Marreta oitavada
- Fabricado em aço nodular de alta qualidade
- Cabo em madeira de alta qualidade
- Comprimento total: 320mm
- Peso da cabeça: 1000grs

UND 2 60,17 R$ 120,35

12

Picareta com cabo
- Fabricado em aço especial
- Cabo de madeira de alta qualidade
- Proteção contra ferrugem
- Extremidades levemente afiadas
- Tamanho total: 95cm

UND 2 66,72 R$ 133,45

13

Vassoura plástica 22 dentes
• Cabo de madeira de 120cm
• Fabricada em polipropileno especial UND 4 25,95 R$ 103,79

14

Sacho para jardim
Material: aço carbono
Comprimento do cabo: 43 cm
• Olho de 29 mm
• Extremidade de ponta e extremidade chata de 96 mm
•

UND 2 23,06 R$ 46,11

15

Material do regador: polipropileno
Capacidade: 10 litros
Itens Inclusos: Recipiente
Bico tipo ducha (crivo)

UND 6 33,19 R$ 199,16

16

Material da lâmina do serrote: Lâmina de aço 
temperado
:: Material do cabo do serrote: Madeira
:: Comprimento de corte do serrote: 24" - 609 mm
:: Número de dentes por polegada: 6 dentes

UND 2 28,92 R$ 57,84

17 Material:Serrote de poda em  aço carbono, flexível UND 6 58,48 R$ 350,90
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Comprimento 46,4 cm 
O cabo em plástico com revestimento de borracha

18
Tesoura de poda lâmina em aço-carbono
Tipo de Cabo da tesoura: aço carbono de 43 cm UND 6 65,02 R$ 390,10

19
Trena de 3 metros com fita de aço e com trava
Medida: 3m x 1/2" UND 3 17,89 R$ 53,68

20
Saco de Plástico polietileno (8x15), 100 litros. Pacote 
com 15 und UND 50 1,36 R$ 68,17

21
Saco de Plástico polietileno (8x15), 100 litros. Pacote 
com 15 und UND 50 1,36 R$ 68,17

22

Mangueira irrigação chata
- Comprimento:100 metros
- Diâmetro da mangueira: 28mm
- Espessura da parede: ,020mm
- Distância entre emissores: 0,15 à 1,05 metros
- Diâmetro dos emissores: 0,3mm
- Raio de alcance: 2,5 metros
- Altura da aspersão: 2,0 metros
- Posição dos emissores: Centrais

METRO
LINEAR

300 1,23 R$ 370,00

23

Tubetes para mudas de polipropileno atóxico, com 6,5 
cm de diâmetro de boca, 16 cm de altura, com formato 
cônico . Com capacidade de 290 cm³.

UND 500 0,45 R$ 225,00

24
Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega: feijão de porco

Quilogram
a (kg) 5 18,75 R$ 93,75

25
Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega:  lab-lab

Quilogram
a (kg) 5 25,02 R$ 125,10

26
Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega: crotalária spectabilis

Quilogram
a (kg) 5 19,77 R$ 98,83

27
Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega:  crotalária ochroleuca

Quilogram
a (kg) 5 18,75 R$ 93,77

28 Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega: feijão guandu

Quilogram
a (kg) 5 53,12 R$ 265,60

29
Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega:  mucuna preta

Quilogram
a (kg) 5 59,11 R$ 295,55

30 Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega: milheto

Quilogram
a (kg)

5 2,98 R$ 14,92
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31
Sementes certificadas com validade de um ano a partir 
da data de entrega:  braquiária decumbens

Quilogram
a (kg) 5 172,33 R$ 861,67

32

ADUBO QUÍMICO , ASPECTO FÍSICO GRANULADO, 
COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK(4,14,8) + 0,4% ZN
O adubo mineral NPK 4-14-8, fornecendo 4% de 
nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio.

Quilogram
a (kg) 500 3,98 R$ 1.991,67

33
Adubo NPK 16-16-16 de liberação lenta, granulado.

Quilogram
a (kg) 500 1,74 R$ 868,33

34 Calcário Dolomítico em pó com PRNT acima de 85%
Quilogram

a (kg) 1000 0,81 R$ 813,33

35

Tela de Sombreamento 50%
Especificações técnicas:
Material: Polietileno Ráfia
Cor: Preta
Tamanho: Rolo com 2m x 50m = 100m2
Conteúdo da Embalagem: 1 Tela Sombrite 
Sombreamento 50% Rolo 2m X 50m Ou 100m2

ROLO 3 705,27 R$ 2.115,82

36

Prego Com Cabeça 17 X 27
Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e 
axadrezada e ponta tipo diamante. 

Quilogram
a (kg) 8 27,10 R$ 216,77

37

MILHO\, GRÃO\, ALIMENTO PARA ANIMAIS\, SEM 
PRESENÇA DE INSETOS E IMPUREZAS\, MÍNIMO 8 % DE 
PB. SACAS DE 50 Kg 50 KG 22 46,41 R$ 1.020,95

38

FARELO\, SOJA\, ALIMENTO ANIMAL\, MOÍDO E 
ENSACADO\, MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA\, 
MÁXIMO 12\,5 PER SACA 180 58,74 R$ 10.573,20

39 FARELO DE TRIGO, SACA 160 34,18 R$ 5.469,33

40
Calcário calcítico para alimentação animal

Quilogra
ma (kg) 210 4,48 R$ 941,50

41 FOSFATO BICÁLCICO SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
Quilogra
ma (kg) 300 3,83 R$ 1.150,00

42
SEMENTES DE CAPIM ARUANA COM TEOR DE PUREZA 
MÍNIMA DE 40% E GERMINAÇÃO MÍNIMA DE 60%

Quilogra
ma (kg) 50 27,00 R$ 1.349,83

43 Matriz suína – Matriz suína, terminadora, híbrida, de 
linhagem desenvolvida pela Embrapa a partir do 

UND 5 3108,8
9

R$ 15.544,45

                                                                                                                                                                     20



cruzamento entre as raças/linhas Landrace, Large White
e Moura, denominada MO25C, de comportamento 
dócil, dotada de alta prolificidade, boa habilidade 
materna, alta capacidade leiteira e alta capacidade de 
desmama de leitegadas uniformes com ótima taxa de 
crescimento, ótima taxa de conversão alimentar, 
numerosas, sadias, uniformes e pesadas. O animal deve
ainda estar em perfeitas condições de saúde, apto para 
desempenhar a função de reprodutiva, apresentar bons
aprumos e apresentar os seguintes dados 
comprovados: ser oriundo de granja credenciada pelo 
MAPA (Ministério da Agricultura) através do G.R.S.C. 
(Certificado Padronizado para Granja de Reprodutores 
Suídeos), que possua certificados que comprovem o 
status de livre para doenças controladas pelo PNSS 
(Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos) do MAPA 
emitidos até 6 meses antes da entrega); estar 
adequadamente identificado (tatuagem, brinco ou 
marcação australiana de acordo com o Registro 
Individual Animal); ter entre 150 e 180 dias de idade; 
possuir pelagem nas características da linhagem, 
apresentar no mínimo 7 pares de tetas sadias e 
funcionais; estar acompanhado de GTA (Guia de 
Transporte Animal), emitida diretamente da 
propriedade de origem do criador para o campus de 
destino do IFAP (Instituto Federal do Amapá) campus 
Porto Grande, sendo o endereço de origem da GTA, o 
mesmo dos atestados, declarações e certificados. A 
entrega deverá ser realizada de acordo com a 
solicitação por demanda do campus de destino através 
de veículo próprio para transporte suíno com 
apresentação de atestado de vacinação emitido por 
veterinário, responsável, caso se aplique, de acordo 
com o recomendado pelo órgão de fiscalização sanitária
estadual e federal. Deve existir por parte do fornecedor 
garantia de reposição da matriz por outra de iguais 
características, sem ônus para o campus de destino, nas
seguintes condições: morte ocorrida até 72 horas após 
a chegada; problemas decorridos do transporte, tais 
como, prolapso retal, lesão em membros e unhas; 
animal anêmico e/ou debilitado, ou que apresente 
dificuldade na locomoção; animal com problema na 
linha dorso, hérnia ou lesão por canibalismo; animal 
com defeito de aprumos e aparelhos locomotor; 
qualquer outro problema que afete a capacidade 
reprodutiva do animal.

44 Reprodutor suíno, raça Large White. O animal deve 
ainda apresentar excelentes aprumos e os seguintes 
dados comprovados: ser oriundo de granja credenciada 

UND 1 3488,8
9

R$ 3.488,89
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pelo MAPA (Ministério da Agricultura) através do 
G.R.S.C. (Certificado Padronizado para Granja de 
Reprodutores Suídeos), e que possua certificados que 
comprovem o status de livre para doenças controladas 
pelo PNSS (Programa Nacional de Sanidade dos 
Suídeos) do MAPA emitidos até 6 meses antes da 
entrega do animal); estar em perfeitas condições de 
saúde e apto para desempenhar a função de reprodutor
na condição de monta natural; estar adequadamente 
identificado (tatuagem, brinco ou marcação australiana 
de acordo com o Registro Individual Animal); ter entre 
150 e 180 dias de idade; estar acompanhado de GTA 
(Guia de Transporte Animal), emitida diretamente da 
propriedade de origem do criador para o campus de 
destino do IFAp (Instituto Federal do Amapá), sendo o 
endereço de origem da GTA, o mesmo dos atestados, 
declarações e certificados. A entrega deverá ser 
realizada de acordo com a solicitação por demanda do 
campus de destino através de veículo próprio para 
transporte suíno com apresentação atestado de 
vacinação emitido por veterinário, responsável, caso se 
aplique, de acordo com o recomendado pelo órgão de 
fiscalização sanitária estadual e federal. Deve ainda 
existir por parte do fornecedor, garantia de reposição 
do reprodutor por outro de iguais características, sem 
ônus para o campus de destino, nas seguintes 
condições: morte ocorrida até 72 horas após a chegada;
problemas decorridos do transporte, tais como, 
prolapso retal, lesão em membros e unhas; animal 
anêmico e/ou debilitado, ou que apresente dificuldade 
na locomoção; animal com problema na linha dorso, 
hérnia ou lesão por canibalismo; animal com defeito de 
aprumos e aparelhos locomotor; animal com problema 
reprodutivo como criptorquidismo, testículos pequenos 
ou desiguais, fimose, parafimose, prepúcio grande com 
retenção de urina e pênis anormal ou qualquer outro 
problema que afete a capacidade reprodutiva do 
animal.

45 Matrizes ovinas, raça Santa Inês, com idade entre 12 a 
18 meses (ou seja, ao avaliar a arcada dentária tenha 
feito no máximo a troca das pinças), de preferencia com
pelagens claras (branca, amarela ou chitada). As fêmeas
devem apresentar bons aprumos, estar em perfeitas 
condições de saúde, ausência de qualquer problema no 
ubere ou nos tetos e no sistema reprodutor, também 
deve ser livre de qualquer defeito que descaracterize a 
raça conforme descrito pela Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos ARCO, aptas para desempenhar a 
função de reprodutiva, e apresentar boa condição 

UND 20 3036,6
7

R$ 60.733,33
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nutricional, com escore (ECC) entre 2,5 a 3,5. Deve 
existir por parte do fornecedor garantia de reposição 
das matrizes por outra de iguais características, sem 
ônus para o campus de destino, nas seguintes 
condições: morte ocorrida até 72 horas após a chegada;
problemas decorridos do transporte, tais como, lesão 
em membros e unhas; animal anêmico e/ou debilitado, 
ou que apresente dificuldade na locomoção; animal 
com defeito de aprumos e aparelhos locomotor; 
qualquer outro problema que afete a capacidade 
reprodutiva do animal.

46

Reprodutor ovino, da raça Santa Inês, com idade entre 
18 a 24 meses. Com as seguintes características: 
apresentar bons aprumos, estar em perfeitas condições 
de saúde, ausência de qualquer problema no trato 
reprodutivo, também deve ser livre de qualquer defeito 
que descaracterize a raça conforme descrição da 
Associação Brasileira de Criadores de Ovinos ARCO. 
Comprovação, através de exame andrológico assinado 
por veterinário, que o animal está apto para 
desempenhar a função de reprodutiva (monta natural e
coleta de sêmen). Deve presentar boa condição 
nutricional, com escore (ECC) entre 2,5 a 3,5. Deve 
existir por parte do fornecedor garantia de reposição 
das matrizes por outra de iguais características, sem 
ônus para o campus de destino, nas seguintes 
condições: morte ocorrida até 72 horas após a chegada;
problemas decorridos do transporte, tais como, lesão 
em membros e unhas; animal anêmico e/ou debilitado, 
ou que apresente dificuldade na locomoção; animal 
com defeito de aprumos e aparelhos locomotor; 
qualquer outro problema que afete a capacidade 
reprodutiva do animal.

UND 1
2675,0

0
R$ 2.675,00

47 Reprodutor ovino, da raça Doper, com idade entre 18 a 
24 meses. Com as seguintes características: apresentar 
bons aprumos, estar em perfeitas condições de saúde, 
ausência de qualquer problema no trato reprodutivo, 
também deve ser livre de qualquer defeito que 
descaracterize a raça. Comprovação, através de exame 
andrológico assinado por veterinário, que o animal está 
apto para desempenhar a função de reprodutiva 
(monta natural e coleta de sêmen). Deve presentar boa 
condição nutricional, com escore (ECC) entre 2,5 a 3,5. 
Deve existir por parte do fornecedor garantia de 
reposição das matrizes por outra de iguais 
características, sem ônus para o campus de destino, nas
seguintes condições: morte ocorrida até 72 horas após 
a chegada; problemas decorridos do transporte, tais 

UND 1 3607,7
8

R$ 3.607,78
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como, lesão em membros e unhas; animal anêmico 
e/ou debilitado, ou que apresente dificuldade na 
locomoção; animal com defeito de aprumos e aparelhos
locomotor; qualquer outro problema que afete a 
capacidade reprodutiva do animal.

48

Pintainhas de 1 a 5 dias de vida, da raça Caipira Francês 
ou Pescoço Pelado. Com objetivo de produção de ovos 
em sistema semi-intensivo

UND 500 4,91 R$ 2.452,50

49

Pintainhas de 1 a 5 dias de vida, da raça Bankiva. Com 
objetivo de produção de ovos em sistema semi-
intensivo.

UND 500 3,62 R$ 1.810,00

50

Pintinho de 1 a 5 dias de vida, da raça Pescoço Pelado
Vermelho (Caipira Francês tradicional). Com objetivo de
produção de carne em sistema semi-intensivo.

UND 1000 3,09 R$ 3.093,33

51

Comedouro  p/  aves,  tipo  tubular,  material  plástico  e
galvanizado, uso infantil, com capacidade para 5Kg de
ração

UND 30 24,20 R$ 726,00

52

Comedouro  p/  aves,  tipo  tubular,  material  plástico  e
galvanizado, uso adulto, com capacidade para 20Kg de
ração.

UND 65 20,50 R$ 1.332,50

53
Bebedouro  infantil  tipo  sifão,  para  aves,  capacidade
para 5 litros de água UND 20 12,30 R$ 245,93

54
Comedouro suíno, horizontal wean finish, em aço inox,
capacidade para 5 leitões a 130kg UND 4 758,88 R$ 3.035,50

55
Bebedouro  automático  para  suínos,  de  inox,  tipo
chupeta. UND 30 36,99 R$ 1.109,55

56
ELETRIFICADOR  CERCA  ,  ENERGIZADOR  /
ELETRIFICADOR NOME UND 1 681,84 R$ 681,84

57
ARAME LISO PARA CERCA ELÉTRICA (1000 METROS)

ROLO 10 387,04 R$ 3.870,43

58
CASTANHAS ISOLADORAS PARA CERCA ELETRIFICADA

UND 200 29,00 R$ 5.800,00

59
ISOLADOR PARA CERCA ELÉTRICA

UND 200 28,90 R$ 5.780,00

60
TELA CAMPESTRE 1,80 METROS DE ALTURA, fio 18 BWG

ROLO 12 458,88 R$ 5.506,56

61 POSTES DE MADEIRA (15 cm de diâmetro),  Altura  de UND 150 64,34 R$ 9.651,00
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2,20 metros

62
Bombonas plastica de 200L

UND 10 223,10 R$ 2.230,97

63

Mudas de laranja "Pera Rio", provenientes de enxertia,
com altura das plantas entre 70 cm a 90 cm. Devem ser
oriundas  de  viveiro  certificado  pelo  MAPA e  livre  de
pragas e doenças.

UND 100 39,07 R$ 3.906,67

64

Sementes  de  mamão  "Formosa"  provenientes  de
produtor com certificação. Deve conter na embalagem
prazo mínimo de validade das sementes de 1 ano da
data de entrega.

GRAMA 100 2,19 R$ 218,67

65

Sementes  de  rúcula  "Folha  Larga"  (folhas  lisas  e
coloração  verdeescuro),  devem  ser  provenientes  de
produtores  certificados.  Embalagem  deve  conter
informação de prazo de validade mínimo de um ano da
data de entrega

GRMA 250 0,26 R$ 65,00

66

Sementes  de  beterraba  "Maravilha",  devem  ser
provenientes  de  produtores  certificados.  Embalagem
deve conter informação de prazo de validade mínimo
de um ano da data de entrega.

GRAMA 500 1,33 R$ 666,67

67

Sementes  de  Cenoura  "Brasília  Calibrada  Média",
devem  ser  provenientes  de  produtores  certificados.
Embalagem  deve  conter  informação  de  prazo  de
validade mínimo de um ano da data de entrega.

GRAMA 300 0,62 R$ 185,00

68

Sementes de tomate "Híbrido Santa Cruz", devem ser
provenientes  de  produtores  certificados.  Embalagem
deve conter informação de prazo de validade mínimo
de um ano da data de entrega.

UND 500 1,13 R$ 566,67

69

Sementes  de  abóbora  "Sergipana",  devem  ser
provenientes  de  produtores  certificados.  Embalagem
deve conter informação de prazo de validade mínimo
de um ano da data de entrega.

GRAMA 100 0,58 R$ 58,33

70

Sementes de berinjela "Embú", devem ser provenientes
de  produtores  certificados.  Embalagem  deve  conter
informação de prazo de validade mínimo de um ano da
data de entrega.

GRAMA 100 1,59 R$ 158,73
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71

Sementes  de  repolho  "Híbrido  Atlanta",  devem  ser
provenientes  de  produtores  certificados.  Embalagem
deve conter informação de prazo de validade mínimo
de um ano da data de entrega.

GRAMA 50 2,40 R$ 120,00

72

Sementes  de  pepino  "Híbrido  Nagai",  devem  ser
provenientes  de  produtores  certificados.  Embalagem
deve conter informação de prazo de validade mínimo
de um ano da data de entrega.

UND 200 0,93 R$ 186,00

73

Sementes de jiló "Morro Grande Verde Escuro", devem
ser  provenientes  de  produtores  certificados.
Embalagem  deve  conter  informação  de  prazo  de
validade mínimo de um ano da data de entrega.

GRAMA 150 0,52 R$ 78,25

74

FITA GOTEJADORA, MATERIAL PVC BAIXA DENSIDADE,
DIÂMETRO  FURO  16  MM,  ESPESSURA  0,7  MM,  TIPO
FLEXÍVEL,  ESPAÇAMENTO ENTRE  GOTEJADORES  22/33
CM, VAZÃO 8 - 16 L/M/H OU MAIOR, COMPRIMENTO
1000 METROS. 

METRO 1000 0,91 R$ 910,00

75
BANDEJA,  PLÁSTICO,  42,50  X  34,50  X  8,50  CM,
MULTIUSO, COR; BRANCA, CAPACIDADE: 9 LITROS UND 200 9,04 R$ 1.807,00

76

Classe:  Fungicida/Inseticida  de  ação  protetora
(Piraclostrobina),  sistêmico  (Metil  Tiofanato)  e  de
contato  e  ingestão  (Fipronil).  Grupo  químico:  das
estrobilurinas,  benzimidazol  (percursor  de)  e  pirazol.
Composição:  Methyl  N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-
1Hpyrazol-3-yloxymethyl]  phenyl}(N-methoxy)
Carbamate  (PIRACLOSTROBINA)  25  g/L  (2,5%
m/v)Dimethyl 4,4'-(o-phenylene)bis(3- thioallophanate)
(TIOFANATO  METÍLICO)  225  g/L  (22,5%  m/v)(RS)-5-
amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-
trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
(FIPRONIL). 250 g/L (25% m/v. Outros ingredientes 713
g/L  (71,3%  m/v).  Tipo  de  formulação:  Suspensão
Concentrada.  Apresentação:  embalagem  de  01  litro.
Referência: Standak Top ou similar com mesmo padrão
de qualidade.  Validade mínima 24 meses,  a  partir  da
data de entrega.

LITRO 5 599,76 R$ 2.998,82

77 Carrapaticida  e  mosquicida  concentrado
emulsionávelcontendo

LITRO 2 85,20 R$ 170,40
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150 gramas de alfa-ciano-3—fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-
(2,2-
diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (cipermetrina) por
litro,
Referencia barrage ou similar. frasco mínimo 1 
litro.Validade mínima 24 meses, a
partir da data de entrega.

78

Classe: Inseticida formicida de contato e ingestão.
Grupo químico: Piretróides. Composição: (S)-a-cyano-
3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)- 2,2-
dimethylcycloPropanecarboxylate (DELTAMETRINA)
2 g/kg (0,2% m/m). Ingredientes inertes: 998 g/kg
(99,8% m/m). Tipo de formulação: Pó Seco.
Apresentação: Embalagem de 200 gramas. Referência:
K-Othrine 2 P ou similar com mesmo padrão de
qualidade. Validade mínima 24 meses, a partir da data
de entrega.

QUILOGR
AMA

2 19,10 R$ 38,19

79

Classe: Herbicida não seletivo de ação sistêmica. Grupo
químico: glicina substituída. Composição: Sal de
Isopropilamina de Glifosato 64,8% m/v (648 g/L).
Equivalente ácido de N-(fosfonometil) glicina
(GLIFOSATO). 48,0% m/v (480 g/L). Ingredientes
Inertes: 59,4% m/v (594 g/L. Tipo de formulação:
Concentrado Solúvel. Apresentação: Embalagem de 20
litros. Referência: Roundup Ready ou similar com
mesmo padrão de qualidade. Validade mínima 24
meses, a partir da data de entrega.

LITRO 10 104,79 R$ 1.047,93

80

Classe: Inseticida sistêmico e de contato. Grupo
químico: Metilcarbamato de oxima. Composição: -
methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate
(METOMIL) 215 g/L (21,5% m/v) Ingredientes
inertes785 g/L (78,5% m/v). Tipo de formulação:
Concentrado Solúvel - SL.  Referência: Lannate similar 
com mesmo
padrão de qualidade. Validade mínima 24 meses, a
partir da data de entrega.

LITRO 10 78,80 R$ 788,03

81 Classe: Fungicida sistêmico. Grupos químicos:
azoxistrobina: estrobilurina; ciproconazol: triazol.
Composição: Methyl (E)−2−{2−[6−(2−cyanophenoxy)
pyrimidin −4−yloxy]phenyl} -3-methoxyacrylate
(AZOXISTROBINA) 200 g/L (20% m/v)
(2RS,3RS;2RS,3SR)−2−(4−chlorophenyl)−3−cycloprop
yl−1−(1H−1,2,4−triazol−1−yl)butan−2−ol(CIPROCON
AZOL) 80 g/L (8% m/v). Tipo de formulação:
Suspensão Concentrada. Apresentação: Embalagem de

LITRO 5 217,85 R$ 1.089,25
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05 Litros. Referência: Piori XTRA ou similar com
mesmo padrão de qualidade. Validade mínima 24
meses, a partir da data de entrega.

82
Ésteres  de  ácidos  graxos  de  origem  vegetal  (Óleo
Vegetal).930 g/L (93% m/v) LITRO 10 14,02 R$ 140,15

83
INSETICIDA;  ZETA-CIPERMETRINA;  400  G/L;  EMULSÃO
DE ÓLEO EM ÁGUA; FURY 400 EW OU SIMILAR LITRO 5 127,50 R$ 637,48

84

Carbeto  de  Cálcio  Sinônimo:  carbureto  de  cálcio.
Fórmula  química  CaC2,  massa  molecular  64,10g,
número  de  referência  química  CAS  75-20-7,
características  adicionais:  reagente  em  forma  de
pastilhas, de cor branca, data de fabricação não anterior
à  6  meses  da  data  de  entrega  ou  prazo  de  validade
mínimo de 2 anos a contar da data de entrega

QUILOGR
AMA

5 215,00 R$ 1.075,00

85

CAL VIRGEM COMUM NÃO HIDRATADA, EMBALADA EM
SACO  DE  25  KG,  MATERIAL  QUE  GARANTA  A  SUA
CONSERVAÇÃO.

QUILOGR
AMA

100 0,67 R$ 67,00

86

Sulfato  de  Cobre  Fórmula  química  CuSO4  data  de
fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega
ou prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data
de entrega

QUILOGR
AMA

6 38,47 R$ 230,82

87

Semente de melancia: planta vigorosa, crescimento
rasteiro, fruto de coloração verde escuro com estrias
verde claro, formato redondo alongado. Polpa vermelha
e alto teor de açúcar. Cultivar: Crimson Sweet. Pacote
com 100 gramas. Padrões de qualidade mínimos:
germinação 98% e pureza 99%. Validade 24 meses da a
partir da data de entrega.

PACOTE 5 37,37 R$ 186,85

88

Semente  de  soja:  intacta  RR2  PRO  ,  ciclo  precoce,
excelente
potencial produtivo e adaptada à região do Amapá. 
Saco de 40 kg. Com padrões
mínimos: pureza 99% e geminação 85%.

SACA 1 837,89 R$ 837,89

89 Estirpes selecionadas de Bradyrhizobium japonicum
específico para soja (Glycine max L. Merrill) com
concentração mínima de 1 bilhão (1 x 109) de
Bradyrhizobium/ ml; Natureza Física: Fluido Densidade
1,005; Estirpes SEMIA 5019 SEMIA 587. Tipo Noctin
Inoculante ou similar.

LITRO 5 72,00 R$ 360,00
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90

Mudas de Cacau, com 5 a 8 pares de folhas maduras e 4
a  6  meses  de  idade.  Devem  ser  oriundas  de  viveiro
certificado pelo MAPA e livre de pragas e doenças.

UND 10 36,50 R$ 365,00

91

Mudas de Cupuaçu com 30 a 40 cm de altura e 4 a 5
meses  de  idade.  Devem  ser  oriundas  de  viveiro
certificado pelo MAPA e livre de pragas e doenças.

UND 10 43,00 R$ 430,00

92

Mudas de Castanha com altura das plantas entre 70 cm
a 120  cm.  Devem ser  oriundas  de  viveiro  certificado
pelo MAPA e livre de pragas e doenças.

UND 10 71,12 R$ 711,20

93

Mudas de acerola comum, com 30 a 40 cm de altura .
Devem ser oriundas de viveiro certificado pelo MAPA e
livre de pragas e doenças.

UND 10 30,82 R$ 308,23

94
SEMENTE DE MILHO - AL BANDEIRANTE – SC C/20 KG QUILOGR

AMA
20 234,05 R$ 4.681,07

95
SEMENTE DE FEIJÃO CAUPI BR QUILOGR

AMA
10 12,75 R$ 127,50

96

Jogo  de  Chaves  Fenda  e  Phillips  -  Contém  5  peças:4
Fenda:  3/16x4",  1/4x8",  3/16x6"  e  1/4x6",  1  Phillips:
1/4x6"PH2

UND 1 106,67 R$ 106,67

97

Jogo Chave Biela tipo L com 12 Peças - Produzida em
aço especial;Niquelado e cromado;Medidas iguais dos
dois  lados;Cabeças  de  perfil  cônico;Contém  12  peças
sendo:8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 –
19mm.

UND 1 274,71 R$ 274,71

98

Jogo de Chaves Allen Longa de 3 a 10 mm -  Modelo
longa;  Forjados  em  aço  cromo-vanádio;  Acabamento
oxidado que protege contra a corrosão; Composto por
08 peças, sendo: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm

UND 1 117,37 R$ 117,37

99

 Jogo  de  Chaves  Combinadas  com  17  Peças  -  Corpo
forjado  em  aço  especial  e  temperado;  Acabamento
cromado; Abertura das bocas calibradas; Pescoço longo;
Composto  por  17  chaves  combinadas,  sendo  de
medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 e 22 mm;

UND 1 218,79 R$ 218,79

100
Calibrador de Pneus Profissional 14Lbs a 120Lbs

UND 2 71,47 R$ 142,93
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101

Jogo de Soquetes Estriados de 1/2 Pol. com 22 Peças -
Fabricados  em  aço  cromo  vanádio  com  acabamento
cromado. Catraca  com cabo maciço e angulado.  Jogo
composto por 22 peças com encaixes de 1/2", sendo: 1
Catraca  reversível  com  empunhadura  ergonômica;1
Cabo T de 10”; 2 Extensões de 5” e 10”; 18 Soquetes
estriados: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 24, 27, 30 e 32 mm

UND 1 237,72 R$ 237,72

102

 Jogo de Soquetes Estriados 3/4 Pol.  com 21 peças -
Fabricados  em  aço  carbono  endurecido  com
acabamento  cromado,Todas  as  ferramentas  com
encaixe  de  3/4",  Ideal  para  trabalhos  pesados,  01
Extensão de 100mm,01 Extensão de 200mm, 01 Chave
“T” de 450mm, 01 Catraca 3/4" de 495mm

UND 1 534,84 R$ 534,84

103

Banana prata cv. v. Prata-Anã
Mudas certificadas resistentes a sigatoka-negra, 
amarela e mal do panamá

UND 350 11,66 R$ 4.079,83

104

Fertilizante mineral complexo com micronutrientes, em
pó, contendo no mínimo 9% de zinco;  1,8% de boro;
0,8%  de  cobre;  2,0  %  de  manganês  e  0,1%  de
molibdênio

QUILOGR
AMA

50 7,43 R$ 371,67

105
Ácido bórico agrícola, fertilizante agrícola. Mín 55% de
boro. Ensacado.

QUILOGR
AMA

5 28,86 R$ 144,32

106

Fertilizante  foliar  contendo  no  mínimo  5  %  de
nitrogênio (N), 10% de P2O5 solúvel em água, 6% de
K2O solúvel em água, 2% de cálcio (Ca), 0,5 de boro (B),
0,2%  de  cobre  (Cu),  0,1%  de  ferro  (Fe),  0,1%  de
molibdênio (Mo) e 1,1 % de zinco (Zn)

LITRO 5 83,87 R$ 419,33

107

Corretivo  de  solo  agrícola  -  GESSO  agrícola,  aspecto
físico moído e peneirado, cor branca uso correção da
acidez do solo agrícola em profundidade, ensacado mín
25 kg

QUILOGR
AMA

200 2,29 R$ 457,60

TOTAL DE REFERÊNCIA: 199.320,12 

3.5. O  VALOR TOTAL MÁXIMO DE REFERÊNCIA para esta  aquisição é de  R$ 199.320,12 (Cento e
noventa e nove mil, trezentos e vinte reais e doze centavos).
3.6. Para  o  alcance  dos  valores  estimados  foram  realizadas  pesquisas  de  preços  em  sites
governamentais  tais  como comprasnet  e  painel  de  preços,  bem como pesquisa  em mídia  e  sites
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especializados  no  ramo  assim  como  consultas  a  diversos  fornecedores,  conforme  IN  5/2014,  e
documentos constantes no processo.

TABELA II – DEMANDA ESTIMADA PELO CAMPUS PORTO GRANDE – IFAP

ITEM
QUANTIDADES DEMANDADAS

Campus
Porto Grande

1 5
2 2
3 2
4 25
5 2
6 10
7 4
8 2
9 10

10 2
11 2
12 2
13 4
14 2
15 6
16 2
17 6
18 6
19 3
20 50
21 50
22 300
23 500
24 5
25 5
26 5
27 5
28 5
29 5
30 5
31 5
32 500
33 500
34 1000
35 3
36 8
37 22
38 180
39 160
40 210
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41 300
42 50
43 5
44 1
45 20
46 1
47 1
48 500
49 500
50 1000
51 30
52 65
53 20
54 4
55 30
56 1
57 10
58 200
59 200
60 12
61 150
62 10
63 100
64 100
65 250
66 500
67 300
68 500
69 100
70 100
71 50
72 200
73 150
74 1000
75 200
76 5
77 2
78 2
79 10
80 10
81 5
82 10
83 5
84 5
85 100
86 6
87 5
88 1
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89 5
90 10
91 10
92 10
93 10
94 20
95 10
96 1
97 1
98 1
99 1

100 2
101 1
102 1
103 350
104 50
105 5
106 5
107 200

4. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO MATERIAL
4.1.  Da indicação de marca:  A indicação de marca, na especificação, como parâmetro de qualidade,
pode ser admitida para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressão
“ou equivalente”, “ou similar”, ou de “melhor qualidade” (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário);
4.2. Todos os itens descritos na seção 3 deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamento;
4.3. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias,
o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutilização de material já em -
pregado;
4.4. Conforme obrigatoriedade, observada legislação de defesa do consumidor, os itens deverão pos-
suir manual de instrução ou guia de uso, contendo todas as informações necessárias de funcionamen-
to, conservação e manutenção dos materiais;
4.5. Quando não houver definição de cor nas especificações dos materiais, esta deverá ser escolhida
pelo IFAP dentre as disponíveis na cartela/mostruário da empresa vencedora, no momento da aquisi -
ção, quando for o caso;
4.6. Todos os materiais deverão ter garantia do fabricante, observado o disposto no Código de Defesa
do Consumidor.

5. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
5.1. Conforme o Art. 3º da Lei 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos.
5.2. Segundo o TCU licitações sustentáveis visam, além de outros aspectos,  o desenvolvimento regio-
nal e equidade social, benefícios à saúde pública e redução dos impactos ambientais, comércio justo,
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novos negócios e incentivo a micro e pequenas empresas. Assim, a administração privilegiará, na pre-
sente aquisição, a adoção da proposta mais vantajosa dentre aquelas que cumpram os padrões de
qualidade socioambiental, quando aplicáveis,  em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01/2010 e alterações.

6. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E/OU CATÁLOGO
6.1. Aos licitantes participantes, que se classificarem em primeiro lugar e que não tiverem suas
propostas recusadas na fase de aceitabilidade, poderão ser solicitados para apresentação amostras do
material e/ou catálogo,  considerando o prazo máximo de 5  (cinco) dias úteis para amostras, e 24
(vinte e quatro) horas para catálogo, a contar da notificação pelo pregoeiro durante a sessão pública,
para avaliação técnica de compatibilidade e/ou equivalência com as especificações deste Termo de
Referência;
6.2. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da segun-
da melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária da Administração,
possa apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim sucessivamente;
6.3. A amostra deverá ser entregue diretamente na Seção de Licitações do Campus Porto Grande do
IFAP - SELIC, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Centro, Porto Gran-
de/AP, CEP: 68.997-000, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 17h, de Segunda a Sexta-feira; 
6.4. A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, o número
do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada,
caso não esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.
6.5. Através de uma comissão de avaliação, formada por representante(s) da unidade demandante e
pela  unidade  de  licitações,  ocorrerá  a  análise  detalhada  da  conformidade  das  amostras  com  as
especificações, com vistas à aprovação das amostras apresentadas;
6.6. As amostras apresentadas poderão ser  desmontadas e  executadas medidas  (cortes,  rupturas,
lixamento, ou quaisquer outros danos necessários para avaliação) para averiguação do atendimento
ao  especificado.  O Órgão não se responsabilizará por qualquer dano causado aos protótipos
apresentados, sendo disponibilizados  aos  licitantes  para  retirada  do  item  no estado em que se
encontrarem após avaliação técnica, sem custos para a administração da Contratante.
6.7.  Após o encerramento oficial do certame, o IFAP disponibilizará as amostras para retirada, no
estado em que se encontrarem, mediante assinatura de recibo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos.  Transcorrido  esse  prazo  e  não  ocorrendo  a  retirada,  os  produtos  serão  inutilizados  e
descartados.
6.8. A empresa poderá enviar um técnico para acompanhar a análise das amostras, porém, sem ne-
nhum custo para o Instituto Federal do Amapá;
6.9. Para a análise e aprovação das amostras dos itens, caso solicitadas, serão utilizados os seguintes
critérios:

6.9.1. Critério fundamental, em primeira fase, de caráter eliminatório:
a) Os itens para os quais forem solicitadas apresentação de amostras no momento da análise das
propostas, deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações exigidas neste Termo de
Referência;
b) Esses itens devem estar rigorosamente de acordo com a proposta apresentada pelo licitante.
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6.9.2. Critérios secundários, também de caráter eliminatório, que serão avaliados mediante a rea-
lização de testes e/ou observações, quando for o caso, visando à comprovação da qualidade do
produto:
a) análise de qualidade das superfícies dos materiais em que as amostras deverão apresentar su-
perfícies sem riscos na pintura e aparência sem bolhas, quando for o caso;
b)  As amostras serão analisadas comissão de avaliação, considerando as especificações do pre-
sente Termo de Referência no que tange a qualidade, durabilidade e funcionalidade do produto
ofertado;

7. DA ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA
7.1.  As quantidades aqui registradas são para atender a demanda de um período menor ou igual a 12
(doze) meses, conforme necessidade do Órgão. Em caso de solicitação do material, que poderá ser em
parcelas, deverá ser conforme prazos, quantidades, locais e horários especificados no presente Termo
de Referência, Edital e anexos. 
7.2. DOS PRAZOS:

7.2.1. a fornecedora estará obrigada ao cumprimento dos seguintes prazos:
a) De no máximo 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho e/ou
ordem de fornecimento, para a entrega dos materiais cotados de acordo com as especificações
estabelecidas na proposta comercial vencedora e no Edital; sendo que a não observância destas
condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação
por parte da inadimplente;
b) Considerando os critérios de aceitação do objeto deste Termo, o fornecedor deverá efetuar a
substituição dos materiais que não forem aceitos, realizando a remoção, às expensas, de todo o
material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for cons-
tatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, no prazo máximo de 10 (dez)
dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, cabendo essa obrigação desde o
fornecimento do produto até o período de sua garantia/validade, sem quaisquer ônus ao IFAP.
c) Validade da proposta com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias;
7.2.2.  As empresas que não cumprirem os prazos acima estipulados sofrerão sanções da Lei
8.666/93 e suas alterações, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente compro-
vado pela Licitante e reconhecido pelo IFAP.

8. DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS
8.1. Considerando a Unidade Demandante, os materiais e suas respectivas quantidades deverão ser
entregues nos endereços abaixo conforme estabelecido:

UNIDADE ADMINISTRATIVA
DEMANDANTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

CAMPUS PORTO GRANDE Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Centro, Porto 
Grande/AP, CEP: 68.997-000

8.2. A entrega deverá ser feita diretamente aos locais supracitados, no horário das 08h30min às 11h e
das 14h às 17h, de segunda à sexta-feira;
8.3. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir comple-
ta segurança durante o transporte, observando o critério de sustentabilidade disposto na seção 5 des-
te Termo.

9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
9.1. Dos critérios de aceitação: os materiais deverão ser aceitos da seguinte forma:

                                                                                                                                                                     35



9.1.1.  PROVISORIAMENTE,  até 05 (cinco) dias após o recebimento dos itens pelo setor competente
da(s)  Unidade(s)  Demandante(s)  do IFAP,  para efeito de posterior  verificação da conformidade do
material com as especificações constantes nesse termo; 
9.1.2.  DEFINITIVAMENTE,  em até 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos
materiais  e  consequente  aceitação,  pelo  setor  competente  através  da  emissão  de  TERMO  DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, ou documento similar, no qual constará a listagem de todos os critérios
atendidos  no fornecimento,  quando for  o  caso,  inclusive  no  que diz  respeito  ao atendimento de
padrões de qualidade ambiental conforme mencionado na seção 5 deste Termo de Referência. 
9.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar  a  entrega  dos  materiais,  fazendo  a  conferência  quantitativa  e  qualitativa  dos  materiais
entregues considerando os parâmetros elencados neste Termo de Referência e Edital. O representante
da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
9.2.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, in -
clusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. A contratada  garantirá  a  qualidade  de  cada  unidade  do  material  fornecido,  obrigando-se  a
substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que
não possa ser imputada à Administração;
10.2. Entregar os materiais no prazo estabelecido e de acordo com as especificações constantes no
presente Termo de Referência e Edital, dentro dos prazos e locais especificados, com os veículos e
materiais apropriados;
10.3. A Contratada fará constar na nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em con-
formidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões
que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.
10.4. Comunicar ao IFAP, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecederem
ao vencimento do prazo de entrega dos itens adjudicados, informando os motivos que impossibilitam
o cumprimento da obrigação;
10.5. Remover, às expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas,
e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento;
10.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais, taxas, tributos e contribuições que
incidirem, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento do contrato;
10.7. Atender aos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos neste Termo de Referência e demais
exigências relevantes à contratação dispostas no Edital e seus anexos;

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
11.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
11.2.  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  materiais  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e
recebimento definitivos;
11.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas, ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

                                                                                                                                                                     36



11.4. Fornecer à Contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições
necessárias à execução do Contrato;
11.5. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  contratada  através  e
servidor/comissão especialmente designada;
11.6. Aplicar  à  Contratada  as  penalidades  depois  de  constatada  as  irregularidades,  garantido  o
contraditório e ampla defesa;
11.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
11.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada por
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer
dano causado à terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
11.9. Observar às demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
12.1. Da Ata de Registro de Preços:
12.1.1. O compromisso para a futura aquisição será efetivado através da  Ata de Registro de Preços,
com vigência menor ou igual a 12 (doze) meses, contados a partir de sua homologação, com eficácia
legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último;
12.1.2.  Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, o IFAP não será obrigado a fazer a
aquisição  dos  materiais  com  a  empresa  assinante  da  ata,  facultando-se  a  realização  de  licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições;
12.2. Do Contrato:
12.2.1. Considerando a(s)  unidade(s) demandante(s) da presente aquisição, será(ão) formalizado(s)
contrato(s), conforme informações abaixo:

UNIDADE DEMANDANTE UASG CNPJ

CAMPUS PORTO GRANDE 155941 010.820.882/0006-08

12.2.2.  Todos  os  contratos  firmados  terão  as  mesmas  condições  de  fornecimento  do  material
estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,  Edital  e  anexos,  cabendo  à  Contratada  observar  as
especificidades  e  particularidades  da  Unidade  Demandante  do  produto  no  que  se  refere,
especialmente:

a) ao local de entrega dos materiais e nota fiscal;
b) servidores/comissão responsável pelo recebimento do material;
c) fiscal e gestor do contrato da Unidade;
d) e demais informações pertinentes e importantes.

12.3.  Cabe  a  cada  Unidade  Demandante  aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  do  pactuado  na  ata  de  registro  de  preços  ou  do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

13. DOS CRITÉRIOS DE AJUSTES DE PREÇOS
13.1. A Ata de registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no
artigo  65  da  Lei  nº  8.666/93,  Lei  10.192/2001,  e  art.  17  do  Decreto  n°7.892/2013,  e  alterações
posteriores
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13.2.  Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.

13.2.1.  Os fornecedores  que não aceitarem reduzir  seus  preços aos valores  praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
13.2.2.  A  ordem  de  classificação  dos  fornecedores  que  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos
valores de mercado observará a classificação original.

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

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

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

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1.  A  Contratada ficará  sujeita  às  sanções administrativas  previstas  nos  arts.  86  e 87 da Lei  nº
8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.
14.2. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer
das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as se-
guintes penalidades, sendo que as previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativa-
mente com a prevista no inciso II:

I. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significati -
vos para a Contratante;
II. Multa:
a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento), calculada
sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 20 (vinte) dias úteis
de atraso na entrega dos materiais caracterizando inexecução parcial; 
b) Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da Nota
de Empenho, pela recusa em retirá-lo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após regularmente
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
c) Multa no valor de 15% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecução to-
tal do contrato; 
III. Suspensão temporária de participar de licitação e/ou contratação promovida pela contratan-
te por prazo não superior a dois anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a lici -
tante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada;

14.3.  Conforme o disposto na Lei 10.520, de 17/07/2002 e no  Decreto nº 5.450, de 31/05/2005,
aquele que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato ou a Ata
de Registro de Preço, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
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falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
no fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer frau -
de fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar, e será descre -
denciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
das demais cominações legais.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativos que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99.
14.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL
15.1. O licitante deverá apresentar a sua proposta final, com as seguintes informações:

a) Especificação  dos  materiais  a  serem  fornecidos,  detalhando  de  forma  clara,  todas  as
informações;
b) O correio eletrônico, número de telefone e contato do responsável pela proposta, para reali -
zação dos chamados;
c) Todas as especificações do material ofertado devem estar de acordo com as especificações
constantes deste Termo de Referência, inclusive preços unitários e preço total;
d) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com ma-
terial de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
Contratada, como, também, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impos-
tos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem
com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações;
e) A  proposta  deverá  incluir  informações  de atendimento  aos  padrões  de  sustentabilidade,
quando necessários, conforme seção 5 deste Termo de Referência;
f) Prazo de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. A dotação orçamentária será de acordo com a Unidade Gestora da(s) respectiva(s) Unidade(s)
Demandante(s) que emitirá as Notas de Empenho, conforme quadros abaixo:

UNIDADE GESTORA UASG

CAMPUS PORTO GRANDE 155941

PROGRAMA DE
TRABALHO 

FONTE NATUREZA DA DESPESA ELEMENTO DE
DESPESA

108908 8100000000 339030 (item 37 a 41) 06

108908 8100000000 339030 (item 43 a 50) 08

108908 8100000000 339030 (item 76 a 83) 11

108908 8100000000 339030 (itens 20, 21, 62 e 75) 19

108908 8100000000 339030 (itens 4, 10 e 13) 22

108908 8100000000 339030 (itens 35, 36, 51 a 61 e 74) 24

108908 8100000000 339030 (item 2) 28
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108908 8100000000 339030 (itens 23 a 34, 42, 63 a 73, 84 a
95, 103 a 107)

31

108908 8100000000 339030 (itens 1, 3, 5 a 9, 11, 12, 14 a
19, 22, 96 a 102)

42

17. DO PAGAMENTO
17.1. Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, Art. 28, o pagamento referente ao fornecimento do
material, caso solicitado, será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do ates-
to das faturas pelo fiscal do contrato, o qual terá até 05 (cinco) dias para ateste, contados do recebi-
mento da Nota Fiscal;
17.2. Ao IFAP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar que o
material  não corresponde às especificações dos itens conforme este Termo de Referência e da
proposta apresentada;
17.3. O pagamento será efetivado à Contratada, em moeda nacional e por meio de ordem bancária.
17.4. O pagamento à Contratada somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que
lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual;
17.5. O licitante deverá zelar pelo adimplemento de seus tributos junto aos devidos órgãos públicos,
visando manter sua qualificação tributária, condição sem a qual não será possível o pagamento de
fatura apresentada.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1.  Em todos os bens deverão constar, em suas embalagens, descrições e especificações na língua
portuguesa, ou apresentar rótulo com as mesmas características;
18.2.  As propostas serão submetidas às Coordenações para verificação da conformidade do produto
ofertado com as especificações constantes nesse Termo e parecer sobre a aceitabilidade das mesmas. 
18.3.  Havendo divergência entre a especificação do produto constante no Termo de Referência e a
descrição contida no cadastro do COMPRASNET, prevalece a especificação do Termo de Referência.

Porto Grande-AP, 28 de maio de 2018
 

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE
REFERÊNCIA

Eduardo José de Carvalho
Supervisor do Setor de Campo

Campus Porto Grande

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(    ) Aprovo e autorizo abertura de Processo 
Administrativo
(    ) Não aprovo

Lutemberg Francisco de Andrade Santana
Diretor Geral-1910/2017/IFAP 

Ordenador de Despesa - Portaria 2.040/2017/IFAP
Campus Porto Grande
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ANEXO II

MINUTA DE ATA

INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ - IFAP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º .........

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ –  IFAP, através de seu
Diretor Geral, com sede na Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Zona Rural, Porto Grande/AP, CEP:
68.997-000,  inscrito  no CNPJ sob o nº 010.820.882/0006-08,  neste  ato representado pelo Diretor
Geral, nomeado pela Portaria nº  1.910/2017/IFAP/GR, inscrita no CPF nº 073.941.204-30, portador da
Carteira de Identidade nº 7075196/SDS/PE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
pregão, na forma  eletrônica,  para REGISTRO DE PREÇOS, EDITAL Nº ......./200...,  publicada no ......
de ...../...../200....., processo administrativo n.º 23228.000.440/2018-35, RESOLVE registrar os preços
da(s)  empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela(s)
alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-
se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

29. DO OBJETO

29.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ ,
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de  Pregão
nº  ........../20...,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

30. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X Especificação
Marca 

(se exigida no
edital)

Modelo
(se exigido no

edital)
Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia ou

validade

31. VALIDADE DA ATA

31.1. A  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

32. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO

32.1. O fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência
desta Ata,  para assinatura do contrato e/ou retirada da nota de empenho, dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, seus anexos e nesta ATA.

32.2. O  prazo  para  assinatura  do  contrato,  e  consequente  retirada  da  nota  de  empenho,
poderá  ser  prorrogado  uma  única  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo  fornecedor
beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFAP.

32.3. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de
outros meios se a licitante/fornecedor beneficiário mantém as condições de habilitação.



32.4. Na ocorrência de recusa injustificada do fornecedor beneficiário em assinar o contrato
e/ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, serão aplicadas
as mesmas sanções previstas para os casos de inexecução total do contrato.

33. DA ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA

33.1. As quantidades aqui registradas são para atender a demanda de um período menor ou
igual a 12 (doze) meses, conforme necessidade do Órgão.
33.2. A solicitação de entrega do material poderá ser  em parcelas,  e  deverá ser  conforme
prazos, quantidades, locais e horários especificados no presente Termo de Referência, Edital e anexos.
33.3. A entrega deverá ser efetuada no prazo de no máximo 20 (vinte) dias, contados da data
de recebimento da Nota de Empenho e/ou da Ordem de Fornecimento, conforme estabelecido no
Termo de Referência ANEXO ao Edital, nas quantidades solicitadas, nos locais e horários especificados,
dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na
proposta vencedora e no Termo de Referência, sendo que a não observância destas condições,
implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da
inadimplente.
33.4. O prazo para entrega, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pelo IFAP.

34. DOS LOCAIS DE ENTREGA

34.1. Considerando  a(s)  Unidade(s)  Demandante(s),  os  materiais  e  suas  respectivas
quantidades deverão ser entregues nos endereços abaixo conforme estabelecido:

UNIDADE ADMINISTRATIVA
DEMANDANTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

CAMPUS PORTO GRANDE Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Centro, Porto Grande/AP,
CEP: 68.997-000

34.2. A entrega deverá ser feita diretamente aos locais supracitados, no horário das 08h30min
às 11 h e das 14 h às 17 h, de segunda a sexta-feira;
34.3. Os  materiais  deverão  ser  entregues  acondicionados  adequadamente,  de  forma  a
permitir  completa  segurança  durante  o  transporte,  observando  o  critério  de  sustentabilidade
conforme disposto no Termo de Referência.

35. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
35.1. A contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à administração e das cabíveis cominações legais.

35.2. Pelo descumprimento total  ou parcial  das obrigações assumidas e pela verificação de
quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá
aplicar as seguintes penalidades, sendo que as previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II:

35.2.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem
prejuízos significativos para a contratante;

35.2.2. Multa:
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a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento),
calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de 20
(vinte) dias úteis de atraso na entrega dos bens ou dos serviços caracterizando inexecução
parcial;

b) Multa  no  valor  de  15%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  contratado,  no  caso  de
inexecução total do contrato.

35.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e/ou contratação promovida pela
contratante por prazo não superior a dois anos;

35.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enquanto perdurarem;

35.2.5. Os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
licitante vencedora ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada.

35.3. Conforme o disposto na Lei 10.520, de 17/07/2002 e no decreto nº 5.450, de 31/05/2005,
aquele  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  no  edital,  apresentar  documentação  falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar no fornecimento do material,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à
ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

35.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  contratada,  observando-se  o
procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente a Lei 9.784/99.

35.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

36. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

36.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente,  a  Administração  convocará  o(s)  fornecedor(es)  para  negociar(em)  a  redução  dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
36.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

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

36.3.4. Convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.
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36.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

36.5. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

36.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

36.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

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

36.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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

36.7.1. Por razão de interesse público; ou

36.7.2. A pedido do fornecedor.

37. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminha para publicação.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO III
ORDEM DE FORNECIMENTO N° 00/0000

ARP nº: 00/0000
NOTA DE EMPENHO N.°: 0000NE000000

O (autoridade competente) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Determinar  a  empresa  XXXXXXXXXXXXXXXX,  CNPJ:  00.000.000/0000-00,  situada  na  Rua/Av.
Xxxxxxxxxx, nº ,  bairro, cidade-UF, na pessoa de seu Representante Legal, a fornecer os seguintes
produtos, conforme nota de empenho anexa:

Item da ARP Especificação Quantidade Valor unitário Total

R$ 00.000,00 R$ 00.000,00

Valor Global R$ 00.000,00

A presente ordem de fornecimento será regida pelas cláusulas necessárias, conforme estabelece o
art. 55 da lei 8.666/1993:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente ordem de fornecimento tem como objeto a aquisição de xxxxxxxxxx para
atendimento da demanda da xxxxxxxxx, conforme especificações e quantidades descritas no Edital do
Pregão n° 00/0000 e seu respectivo termo de referência, proposta vencedora e Ata de Registro de
Preços nº 00/0000, que é parte integrante e complementar deste termo.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
2.1. Vinculam-se a este instrumento a proposta da contratada, o Edital do Pregão nº 00/0000
e seu respectivo termo de referência e a Ata de Registro de Preços nº 00/0000, constantes nos autos
do Processo 23228.000000/0000-00, independentemente de transcrição.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
3.1. As sanções administrativas estão previstas no Edital do Pregão n°  00/0000, Termo de
Referência e ARP nº 00/0000.
4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se
a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação
que não possa ser imputada à Administração;
4.2. Entregar  os  materiais  no  prazo  estabelecido  e  de  acordo  com  as  especificações
constantes no Termo de Referência e Edital, dentro dos prazos e locais especificados, com os veículos
e materiais apropriados;
4.3. A Contratada fará constar na nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais
em  conformidade  com  o  constante  da  correspondente  nota  de  empenho,  atentando-se  para  as
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.
4.4. Comunicar  ao  IFAP,  por  escrito,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que
antecederem ao vencimento do prazo de entrega dos itens adjudicados, informando os motivos que
impossibilitam o cumprimento da obrigação;
4.5. Remover, às expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações
básicas,  e/ou  aquele  em  que  for  constatado  dano  em  decorrência  de  transporte  ou
acondicionamento;
4.6. Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  fiscais,  comerciais,  taxas,  tributos  e
contribuições que incidirem, direta ou indiretamente, sobre o fornecimento do contrato;
4.7. Atender aos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos no Termo de Referência e
demais exigências relevantes à contratação dispostas no Edital e seus anexos;
5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria,  prevista  no  orçamento  da  união,  para  o  exercício  de  2017,  de  acordo  com  a  nota  de
emprenho nº 0000NE000000
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA
6.1. A fornecedora estará obrigada ao cumprimento dos seguintes prazos:

6.1.1. De no máximo 20 (vinte)  dias,  contados da data  de recebimento da Nota  de
Empenho e/ou ordem de fornecimento, para a entrega dos materiais cotados de acordo
com as especificações estabelecidas na proposta comercial vencedora e no Edital; sendo
que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente;
6.1.2. Considerando  os  critérios  de  aceitação  do  objeto  deste  Termo,  o  fornecedor
deverá efetuar a substituição dos bens que não forem aceitos, realizando a remoção, às
expensas, de todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas,
e/ou  aquele  em  que  for  constatado  dano  em  decorrência  de  transporte  ou
acondicionamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for
entregue oficialmente, cabendo essa obrigação desde o fornecimento do produto até o
período de sua garantia/validade, sem quaisquer ônus ao IFAP.

6.2. As empresas que não cumprirem os prazos acima estipulados sofrerão sanções da Lei
8.666/93 e suas alterações, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado
pela Licitante e reconhecido pelo IFAP.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS LOCAIS DE ENTREGA DO MATERIAL
7.1. Considerando  a(s)  Unidade(s)  Demandante(s),  os  materiais  e  suas  respectivas
quantidades deverão ser entregues nos endereços abaixo conforme estabelecido:

UNIDADE ADMINISTRATIVA
DEMANDANTE ENDEREÇO DE ENTREGA

CAMPUS PORTO GRANDE 8. Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Centro, Porto Grande/AP, CEP: 68.997-000

8.1. A entrega deverá ser feita diretamente aos locais supracitados, no horário das 08h30min
às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira;
8.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte, observando o critério de sustentabilidade disposto na seção
5 deste Termo.
9. CLÁUSULA OITAVA – DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
9.1. Os critérios de aceitação estão previstas no Edital do pregão n° 00/0000 e seu respectivo
termo de referência.

cidade-UF, dia de mês de ano.

NOME
cargo/função

Ato de nomeação/designação
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA
(PAPEL TIMBRADO OPCIONAL)

EDITAL Nº: ______/20__ - IFAP/____________ PROCESSO Nº ______.____._____/____-____

____________________________________________________ (Razão Social), inscrita no CNPJ sob o

n°________________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr.(a)

____________________________________________________________, portador(a) da Carteira de

Identidade  n°  ____________________________________  e  do  CPF  n°

________________________________,  DECLARA  se  comprometer  com  a  responsabilidade  e

sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser

estabelecidas,  de  acordo  com  a  legislação  vigente  e  os  critérios  estabelecidos  pela  Instrução

Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Em, _______ de _____________________ de 201____.

______________________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)
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