
Edital de Licitações

Órgão Licitante:

UASG: CNPJ:

Endereço:

Telefone 1 (CPL): (96) 99165-9884 Telefone 2: ----

E-mail CPL:  SELIC.PORTO@IFAP.EDU.BR Horário Atendimento: 08:00 às 15:00

Pregoeiro(a): JHONATAN DIAS GOMES

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. 03/2018-IFAP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 23228.000.440/2018-35

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
permanente, conforme exposto no Termo de Referência – Anexo I do presente edital.

ABERTURA DA SESSÃO: 21/08/2018
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  para  Laboratório,  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 E/OU MENOR PREÇO POR GRUPO.
6.13. Para  aplicação  do  critério  de  MENOR  PREÇO  POR  GRUPO,  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 30 (trinta) 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, ____de ______________de ______.
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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 PERMANENTES PARA LABO-

RATÓRIOS, para atendimento às demandas do Campus Porto Grande do IFAP.
A presente compra ocorrerá através de PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS,  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 Agrícola Porto Grande oferta à sociedade os cursos técnicos de agrope-
cuária, agroecologia e agronegócios e o curso superior de Engenharia Agronômica – o qual exige, em
cada etapa/semestre, prática em laboratório específico para consubstanciar as aulas teóricas-, fato
que potencializa sua atuação devido a expansão da fronteira agrícola que contempla o Amapá. Refor-
çando a ideia que os cursos técnicos e superior da área de Agrárias são extremamente expositivos e
devem possuir aplicação diária do conhecimento adquirido, devemos ter um âmbito que enriqueça o
nosso corpo discente de forma eficaz, proporcionando uma capacitação eficiente e que os mesmos
possuam a capacidade de disputar o mercado de trabalho com a expertise alcançada durante sua ca-
pacitação no Ifap.
As quantidades foram estimadas de acordo com a necessidade de áreas específicas, sempre com o
enfoque Agrícola. Após várias reuniões e levantamento da necessidade primeira e básica para início
das atividades em Laboratórios de Bromatologia/Plantas e Solos, consolidamos a demanda na plani -
lha apresentada no Item 3 deste Termo. 
O levantamento de preços foi desenvolvido de forma a atender a realidade do que apresenta o mer-
cado atual, sempre levando-se em consideração a posição geográfica do Amapá e Porto Grande para
ajuste de preços. Constam nesse documento cotações do Painel de Preços, sítios eletrônicos autoriza-
dos e proposta de fornecedores.
Diante do exposto, torna-se imprescindível que o Campus Porto Grande adquira os equipamentos ne -
cessários para suprir as necessidades primeiras dos laboratórios ora citados, e que os mesmos este-
jam prontos para potencializar os estudos e o desenvolvimento de pesquisa e extensão.

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  ganhos reais  na  economia de recursos  financeiros,  uma vez que a  con-
tratação será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o que caracteriza a lei de
demanda;
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; economia de escala que é obtida em razão do grande quantitativo licitado; maior
transparência dos procedimentos adotados, pois são monitorados por todos 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

ITEM

CÓDIGO
COM-
PRAS-
NET

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO UNID
QTDE
TO-
TAL

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1 424852 

1 PC - CAPELA PERMUTION, MODELO CE-
0720
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estrutura: 
Fibra de vidro 3 mm Dimensões: L=1150 x 
P=650 x A=1000 mm Porta Frontal: Acrílico
transparente Dutos de exaustão em PVC: 
100 mm de diâmetro Exaustor: Centrífugo 
com motor blindado IP54 potência 1/6V 
Capacidade de exaustão: 15 m³/min 
Luminária isolada: IP44, com lâmpada 
incandescente base E-27 Potência: 185 
Watts Tensão: 110 ou 220 Volts 
Observação: Permite o uso de chapa 
aquecedora

UND 2 R$ 5.533,33 R$ 11.066,66

2 235882 DESTILADOR  DE  NITROGÊNIO
EQUIVALENTE  OU  DE  MELHOR
QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Controle de 
temperatura: Analógico Painel de 
controle: Com indicadores visuais de 
aquecimento e nível da caldeira Caldeira: 
Em vidro borossilicato embutida com 
enchimento semi-automático Sensor: Para
indicação do nível da caldeira Segurança: 
Protetor em acrílico na parte frontal 
Vidrarias: Conexão tipo Kjeldahl com copo 
dosador em vidro borossilicato e válvula 
Stop-flow Capacidade de destilação: ±26 
ml/minuto. Gabinete: Em aço inox 304 
Dimensões: L=290 x P=330 x A=730 mm 
Peso: 13 kg Potência: 1500 Watts Tensão: 

UND 6 R$ 4.353,33 R$ 26.119,98
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220 Volts ACOMPANHA: - 01 Tubo micro 
de Ø25 x 250 mm com orla em vidro 
borossilicato - 02 Fusíveis extra - Manual 
de Instruções com Termo de Garantia 
Aplicação: Equipamento utilizado para 
destilação de nitrogênio amoniacal, bases 
voláteis totais (BVT) e análise de 
nitrogênio/proteína pelo método de 
Kjeldahl após o processo de digestão.

3 150316

1  PC  -  DESTILADOR  DE  ÁGUA
EQUIVALENTE  OU  DE  MELHOR
QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Condutividade: Até 3 µS/cm 
(considerando-se condutividade de 
entrada 310 S/cm) Rendimento: ± 3 
litros/hora Consumo: ±22 litros/hora 
Caldeira e condensador: Em vidro 
borissilicato Resistência: Encapsulada em 
tubo de quartzo Segurança: Na ausência 
de água, desligamento automático 
Gabinete: Em aço carbono com 
tratamento anti-corrosivo e pintura 
eletrostática Dimensões: L=550 x P=200 x 
A=500 mm Peso: 4,5 kg Potência: 3000 
Watts Tensão: 220 volts ACOMPANHA: - 
Mangueira de silicone - Manual de 
Instruções com Termo de Garantia 
Aplicação: Utilizado no processo de 
purificação da água

UND 2 R$ 4.127,84 R$ 8.255,68

4 416816 BLOCO  DIGESTOR  EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 
Ambiente +7°C a 450°C Controlador de 
Temperatura: Digital microprocessado 
com sistema PID e certificado de 
calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão: 
±1ºC Uniformidade: ±3ºC Segurança: 
Resistência blindada evitando contato 
com o ácido sulfúrico Bloco: Em alumínio 
fundido com profundidade dos orifícios de
45 mm Gabinete: Em aço inox 304 
Dimensões (mm) do Bloco: L=340xP=420x 
A=130 - Bloco + Galeria + Tubos: A=340 
Dimensões (mm) do Controlador: L=185 x 
P=160 x A=65 Peso: 19 kg Potência: 2200 

UND 4 R$ 3.032,08 R$ 12.128,32
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Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 
01 Galeria em alumínio - 01 Controlador 
de temperatura digital microprocessado - 
40 Tubo micro em vidro borossilicato de 
100 ml Ø25 x 250 mm - Manual de 
Instruções com Termo de Garantia Outros 
Modelos: TE-040/25-70 - Profundidade 
dos furos 70 mm TE-040/25-RP - 
Controlador de temperatura digital com 
rampas e patamares Aplicação: Utilizados 
para digerir os mais diversos tipos de 
amostras, tais como plantas, alimentos, 
bebidas, entre outros; para posterior 
análise de nitrogênio/proteína.

5
91324

SISTEMA  PARA  DETERMINAÇÃO  DE
GORDURA EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
 CAPACIDADE PARA 5 PROVAS MACRO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 
Ambiente +7°C a 200°C Controle de 
temperatura: Digital microprocessado com
sistema PID e certificado de calibração 
RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: 
±1°C Uniformidade: ±3°C Sistema de 
extração/recuperação: 
Extrator/recuperador acoplado com 
condensador tipo serpentina, constituídos
em vidro borossilicato, haste de imersão 
para movimentação do cesto com 
amostra, sistema de trava em teflon para 
recuperação do solvente e proteção em 
acrílico contra circulação de ar no extrator.
Segurança: Resistência blindada evitando 
contato com os solventes Gabinete: Em 
aço inox 304 Dimensões: L=470 x P=215 x 
A=900 mm Peso: 20 kg Potência: 1400 
Watts Tensão: 220 Volts - 02 Fusíveis extra
- 05 Reboiler em vidro borossilicato de 
190ml - 05 Cesto em aço inox 304 - 
Manual de Instruções com Termo de 
Garantia Aplicação: Equipamento utilizado
na extração por solventes a quente de 
resíduos graxos, lipídeos e gorduras.

UND 3
R$

11.245,47
R$ 33.736,41

6 91324 DETERMINADOR  DE  FIBRA  EQUIVALENTE
OU  DE  MELHOR  QUALIDADE.  (TCU,
ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
Especificações: 

UND 2 R$
11.514,75

R$ 23.029,50
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Gabinete construído em aço carbono com 
pintura eletrostática branca, câmara de 
digestão totalmente construída em aço 
inoxidável 304 com acabamento 
capacidade de 3000 ml, tampa 
condensadora em vidro borosilicato 
permitindo a visualização, suporte para 30
provas dividido em dividido em 10 discos 
perfurados de facil manuseio, movimento 
reciplocante proporcionado por motor 
altamente silencioso com 25 OPM fixo, 
controlador de temperatura 
microprocessado com faixa de trabalho 
até 120°C com precisão de ±0,5°C, sensor 
tipo PT 100, com Certificado de Calibração
RBC, resistência em aço inoxidável, 
temporizador eletrônico digital com 
regulagem até 99,59 minutos com alarme 
sonoro que avisa o término do ciclo 
programado.
Dimensões: L=450 P=300 A=490mm Peso: 
17 Kg. Potência: 1100 Watts Tensão: 220V 
Acompanha: 200 saquinhos e 1 seladora. 
Aplicação: Utilizado em analise de fibra 
bruta (FB), fibra detergente neutro (FDN) 
e fibra detergente acido (FDA) pelos 
métodos Weende e Van Soest
U

7 138088 

FORNO MUFLA , TEMPERATURA MÁXIMA
1.200 °C, LARGURA 320 MM, ALTURA 280
MM, PROFUNDIDADE 450 MM, VOLUME
40 L, APLICAÇÃO TRATAMENTO TÉRMICO

UND 1 R$ 6.428,00 R$ 6.428,00

8 273159 BALANÇA ANALÍTICA EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
CAPACIDADE 220 GR. SENS.0,1 MG - 
Calibração Interna - Capacidade: 220g - 
Capacidade mínima indicado no visor: 
0,1mg (0,0001g) - Repetibilidade (desvio 
padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg 
(escala menor); - Linearidade: +-0,2 mg 
(escala maior), +-0,1mg (escala menor); - 
Portas que se abrem nas três direções; - 
Tempo de resposta (estabilização) menor 
que 3 s escala maior, menor que 15s 
escala menor; - Temperatura ambiente: 5 
a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à 
temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C - 
Estabilidade de sensibilidade à variação de

UND 2 R$ 5.429,84 R$ 10.859,68
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temperatura - COM CALIBRAÇÃO INTERNA
- Diâmetro da bandeja de pesagem: 91 
mm; - Dimensões do equipamento: 
213x356x338 (mm); - Peso: 6.2 kgs; - 
Consumo de energia: 12V/ 1 amp, 
abastecidos por adaptador externo de 
corrente alternada para 100 a 240 V; - 
Unidades de massa disponíveis: g, mg, 
quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de
Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e 
China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), 
t(tola), o (partes de libra)

9 274805 

ESTUFA PARA SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO
EQUIVALENTE  OU  DE  MELHOR
QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 
Ambiente +7°C a 200°C Controle de 
temperatura: Digital microprocessado com
sistema PID e certificado de calibração 
RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: 
±1°C Uniformidade: ±5°C Capacidade: 3 
bandejas distantes 135 mm entre si 
Isolamento: Térmico com dupla camada 
de fibra cerâmica e lã de vidro Segurança: 
Sistema de proteção contra 
superaquecimento Vedação: Porta com 
silicone moldado Câmara interna: Em aço 
inox Gabinete: Em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática Dimensões internas: L=600 x 
P=600 x A=500 mm Volume: 180 litros 
Dimensões externas: L=750 x P=620 x 
A=810 mm Peso: 70 kg Potência: 1900 
Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 
02 Bandejas - 02 Fusíveis extras - Manual 
de Instruções com Termo de Garantia 
Aplicação: Utilizado para secagem de 
material e vidrarias em geral.

UND 2 R$ 7.965,97 R$ 15.931,94

10 408751 AGITADOR  MAGNÉTICO  COM
AQUECIMENTO  EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÃO: Temperatura na placa: 
50°C a 350°C Rotação: 100 a 2000 RPM 
Controle de rotação e temperatura: Digital
microprocessado PWM com regulagem de
1 a 99% no display Capacidade de 
agitação: ±20 litros de água Placa: Em 

UND 1 R$ 2.207,45 R$ 2.207,45
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alumínio escovado 180x180 mm Gabinete:
Em aço carbono com tratamento anti-
corrosivo e pintura eletrostática 
Dimensões: L=210 x P=240 x A=130 mm 
Peso: 4 kg Potência: 450 Watts Tensão: 
220 Volts ACOMPANHA: - 01 Barra 
Magnética 

11 440324 

CHAPA  AQUECEDORA  EQUIVALENTE  OU
DE MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES: Temperatura: 50°C a 
300°C Controle de Temperatura: 
Termostato / Analógico Precisão de 
controle: ±10°C Placa: Em alumínio 
escovado 305x205 mm Gabinete: Em aço 
inox 430 Dimensões: L=300 x P=250 x 
A=140 mm Peso: 3,3 kg Potência: 1200 
Watts Tensão: 220 Volts ou 110 volts 
ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra

UND 1 R$ 2.531,30 R$ 2.531,30

12 150130 

MOINHO DE FACAS - EQUIVALENTE OU DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
,MATERIAL GABINETE AÇO CARBONO, 
MATERIAL TAMPA ALUMÍNIO POLIDO, 
TIPO FACA, COMPONENTES 4 FACAS FIXAS
E 6 MÓVEIS,3 PENEIRAS AÇO INOX 
MALHA, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 750 
W, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, ROTAÇÃO 931 
RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
TRIFÁSICO E SISTEMA SEGURANÇA

UND 1
R$

14.117,39
R$ 14.117,39

13 427500 BANHO  MARIA  COM  CIRCULAÇÃO  DE
ÁGUA  EQUIVALENTE  OU  DE  MELHOR
QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES: Temperatura: Ambiente 
+7°C a 100°C Controlador de temperatura:
Digital microcontrolado com sistema 
Preditivo Sensor: PT-100 Precisão de 
controle: ±0,1ºC Uniformidade: ±0,3ºC 
Circulação: Interna por agitação magnética
Segurança: Isolação térmica entre a cuba e
o gabinete Bandeja e Cuba: Em aço inox 
304 Gabinete: Em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática Dimensões da cuba: L=300 x 
P=240 x A=150 mm Volume da cuba: 10 
Litros Dimensões: L=370 x P=320 x A=320 
mm Peso: 10 kg Potência: 1000 Watts 
Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 

UND 2 R$ 5.290,00 R$ 10.580,00
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Bandeja protetora da resistência - 01 
Barra Magnética (peixinho) revestida de 
teflon - 01 Tampa em aço inox com 4 anéis
redutores

14 24821 

MEDIDOR  DE  PH  EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES: Faixa de trabalho: 0 a 14 
pH Precisão: ±0,01 + erro da 
solução/eletrodo/calibração Faixa de mV: 
-414 a +414 Resolução mV: ± 1mV Faixa de
temperatura: 10°C a 60°C Precisão de 
temperatura: ±0,4°C Compensação de 
temperatura: Manual (20°C e 
25°C)/Automática Memória: Permanente 
para registro de parâmetros programáveis 
e calibração Display: Em LCD com fundo 
azul Gabinete: Polietileno de Alto-impacto
Dimensões do suporte: L=125 x P=200 x 
A=330 mm Dimensões do gabinete: L=140 
x P=240 x A=115 mm Peso: 1,8 Kg 
Potência: 7 Watts Tensão: 110/220 Volts 
(chave seletora) Acompanha: - 01 Cabo 
serial RS232 (opcional cabo conversor 
Serial USB) - 01 Eletrodo de pH - 01 Sensor
de temperatura PT-100 - 01 Solução 
Tampão pH 4,00 - 01 Solução Tampão pH 
7,00 - 01 Suporte para eletrodo

UND 1 R$ 1.471,46 R$ 1.471,46

15 414025 

BURETA  DIGITAL  EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
Para análise volumétrica de líquidos. Faixa 
de volume (mililitros) 0 a 50 ml 
Incremento (mililitros) 0.01 ml Precisão ± 
0.2% do volume máximo dispensado 
Incerteza0.1% CV do volume máximo 
Adaptadores para frasco 33, 38 e 45 mm 
Bateria 1 x 3.6A (lítio) Peso: 1,5KG

UND 1 R$ 3.808,46 R$ 3.808,46

16 89346 CENTRÍFUGA DE BANCADA EQUIVALENTE
OU  DE  MELHOR  QUALIDADE.  (TCU,
ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
Especificações: Controlador de tempo de 
processo de 5 a 45 minutos; Sistema de 
segurança integrado para impedir o 
funcionamento com tampa aberta e com 
cargas desbalanceadas; Fusíveis de 
proteção; Dimensões: ø 40 cm x 28 cm 
altura Peso neto (sem cruzeta) 8,0 kg 

UND 1 R$ 8.486,00 R$ 8.486,00
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Alimentação elétrica selecionável por 
chave entre 115v e 220v; Freqüência: 60hz

17 150171 

MESA  AGITADORA,  MATERIAL  CAIXA
CHAPA  AÇO,  TRATAMENTO  SUPERFICIAL
ANTICORROSÃO,  ACABAMENTO
SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM
EPÓXI,  VELOCIDADE  20  A  150  RPM,
POTÊNCIA  MOTOR  100  WATTS,  TIPO
PLATAFORMA  35  GARRAS  P/
ERLENMEYERS DE 250 ML

UND 1 R$ 4.419,38 R$ 4.419,38

18 150171

Medidor Multiparâmetro à prova d´água -
EQUIVALENTE  OU  DE  MELHOR
QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
Especificações: Medições De Vários 
Parâmetros Da água: Ph, Condutividade, 
Salinidade, Oxigênio Dissolvido E 
Temperatura.
Faixa De Medição: Ph: 2.00 A 12.00
Condutividade: 0.0 A 199.9 µS/Cm;   A 
1999 µS/Cm; 0.00 A 19.99 Ms/Cm 0.0 A 
69.9 Ms/Cm
Salinidade: 0.00 A 10.00 Ppt; 0.0 A 42.0 
Ppt (Água Do Mar)
Oxigênio Dissolvido: 0.0 A 199.9% (0.0 A 
30 Mg/L)
Temperatura: 0.0 A 60.0°C
Resolução: Ph: 0.01
Condutividade: 01µS/Cm (0.0 A 199.9 
µS/Cm) 1µS/Cm (0 A 1999 µS/Cm) 
0.01ms/Cm (0.00 A 19.99 Ms/Cm)
0.1ms (0.0 A 69.9 Ms/Cm)
Salinidade: 0.01ppt (0.00 A 10.00 Ppt);  
0.1ppt (0.0 A 69.9 Ppt)
Oxigênio Dissolvido: 0.1% (0.1mg/L)
Temperatura: 0.1°C
Exatidão:
Ph: ±0.1
Condutividade: ±(1%Fs + 1 Dígito)
Salinidade: ±(1%Fs + 1 Dígito)
Oxigênio Dissolvido: ±(3%Fs + 1 Dígito)
Temperatura: ±0.5°C
Dimensões:179 X 79 X 44 Mm
Temperatura De Operação:0 A 50°C
Umidade De Operação:10 A 90%Ur (Sem 
Condensação)
Grau De Proteção:Ip67 (À Prova D’Água)
 Alimentação: 6 Pilhas Aaa

UND 1 R$ 2.971,01 R$ 2.971,01
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19 150246 

KIT  TRADO  P/AMOSTRAINDEFORMADA
(40CM)  1,00  14  1  COPO  COLETOR  +  2
HASTES  40  CM+24  ANEISENUM.
C/TAMPAS+4 ANEIS  ESPAC.  +2 CHAVES+1
MARRETA  +1  ESPÁTULA  +1SACOLA  +1
ESTOJO EM LONA

UND 1 R$ 2.275,50 R$ 2.275,50

20 102954 

Penetrômetro de impacto. Características
Técnicas:  Instrumento  Altura  (m):  1,65.
Peso Total  (kg):  8,2.  Peso Total  Dinâmico
(kg): 7,2. Régua Graduada (cm): 70.

UND 1 R$ 2.352,89 R$ 2.352,89

21 316243 

Balança  digital  EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR  QUALIDADE.  (TCU,  ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
Especificações: Medidas da Balança: 
34,5X24X10,5;Precisão : 1/3000 F.S; 
Entrada AC 110-220V; Capacidade : 50KG 
com escala de 5G
Painel de Exibição : Display de Peso : 5 
Digítos

UND 1 R$ 606,67 R$ 606,67

22 150171

ESTUFA , MATERIAL CHAPA AÇO, LARGURA
INTERNA  800  MM,  ALTURA  INTERNA
1.000 MM, PROFUNDIDADE INTERNA 600
MM,  LARGURA  EXTERNA  1.700  MM,
ALTURA  EXTERNA  1.800  MM,
PROFUNDIDADE EXTERNA 750 MM, PESO
220  KG,  CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS
COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR,
TRATAMENTO  SUPERFICIAL  ANTI-
CORROSIVO,  ACABAMENTO  SUPERFICIAL
PINTURA  ELETROSTÁTICA  EM  EPOXI,
CAPACIDADE  480  L,  POTÊNCIA  3.000
WATT,  TENSÃO  ALIMENTAÇÃO  220  V,
TEMPERATURA  MÁXIMA  200  °  C,
QUANTIDADE  PRATELEIRAS  5  UN,  TIPO
ISOLAÇÃO LÃ VIDRO

UND 2
R$

11.386,73
R$ 22.773,46

23 74624 

AUTOCLAVE   EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES: CONSUMO ENERGIA 
3000 WATT, MATERIAL GABINETE AÇO, 
MATERIAL CÂMARA AÇO INOXIDÁVEL, 
DIÂMETRO X ALTURA: 35 X 50 CM, 
CAPACIDADE  50LT, QUANTIDADE 
BANDEJAS 2 UN, MATERIAL BANDEJA AÇO 
INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 
V

UND 1 R$ 8.093,33 R$ 8.093,33
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24 95591 

CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA
tubulação  de  água  em  aço  galvanizado
com  pintura  na  cor  verde;  sapata  de
fixação  em  aço  1020  com  proteção
anticorrosiva e pintura epóxi; conexão de
entrada,  conexão  de  saída  e  tubulação
principal com 1´´; chuveiro de emergência
com  crivo  desmontável  medindo
aproximadamente  300mm  de  diâmetro,
proporcionando abertura do fluxo de água
medindo  1,80m  (ao  tocar  o  chão);
acionamento  do  chuveiro  através  de
válvula tipo esfera de 1´´ comandada por
haste; lava olhos com pia de aço inox, com
2 crivos desmontáveis; lavo olhos dotado
de  válvula  para  regulagem  do  fluxo;
acionamento  do  lava  olhos  através  de
válvula do tipo esfera de ½´´ comandada
por alavanca; chuveiro com altura total de
2,10m (2100mm); chuveiro com vazão de
água de 120litros/minutos; lava olhos com
vazão  de  água  de  15  litros/minuto.  12
meses de garantia

UND 3 R$ 1.362,67 R$ 4.088,01

25 50270 

SELADORA  EMBALAGEM  -  EQUIVALENTE
OU  DE  MELHOR  QUALIDADE.  (TCU,
ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO) 
ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL CORPO 
PLÁSTICO, MATERIAL ALUMÍNIO, 
FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO 
VEDAÇÃO DE EMBALAGENS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
CARRETEL DE FITA

UND 1 R$ 1.367,33 R$ 1.367,33

26 74624 

Autoclave Vertical 30L 
Caldeira vertical simples fabricadas em 
aço inosidável AISI 304. Construida com 
base nas normas ASME/ABNT e atende a 
norma NR13.

UND 1 R$ 5.261,00 R$ 5.261,00

27 212168 
BALANÇA ANALÍTICA, 200 G, 0,001 G, 220
MM, 325 MM, 300 MM, 80 MM, DESVIO
PADRÃO 0,1 MG. 12 meses de garantia. 

UND 1 R$ 5.429,84 R$ 5.429,84

28 414528 Banho Maria com agitação capacidade 12
L Completa gama de banhos termostáticos
com gabinete externo construído em aço
tratado  com  pintura  eletrostática,  que

UND 1 R$ 1.691,67 R$ 1.691,67
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conforme  com  as  suas  características
técnicas tais como: Material do gabinete,
profundidade  e  material  da  cuba,  e
regulação,  agrupam-se  na  tabela  TEC
DATA; A regulação analogica é por meio de
um  termostato  capilar;  As  resistências
aquecedoras são em aço inox, em contato
direto com o líquido do banho; Cuba em
aço  inox  304  sem  soldas  com  cantos
arredondados;  Faixa  de  Temperatura
Ambiente  +5ºC  até  110ºC  ou  +5ºC  até
200ºC;  Com  150mm  de  profundidade;
Acessórios  (INCLUSOS):  Tampa  e  Fundo.
Temperatura  Ambiente:  +5°C  a  110°C;
Precisão: ±1,0°C; Watts: 1200W

29 416816 

BLOCO  DIGESTOR  EQUIVALENTE  OU  DE
MELHOR QUALIDADE. (TCU, ACÓRDÃO
113/2016 - PLENÁRIO)
CAPACIDADE PARA 40 PROVAS MICRO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: 
Ambiente +7°C a 450°C Controlador de 
Temperatura: Digital microprocessado 
com sistema PID e certificado de 
calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão: 
±1ºC Uniformidade: ±3ºC Segurança: 
Resistência blindada evitando contato 
com o ácido sulfúrico Bloco: Em alumínio 
fundido com profundidade dos orifícios de
45 mm Gabinete: Em aço inox 304 
Dimensões (mm) do Bloco: L=340xP=420x 
A=130 - Bloco + Galeria + Tubos: A=340 
Dimensões (mm) do Controlador: L=185 x 
P=160 x A=65 Peso: 19 kg Potência: 2200 
Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 
01 Galeria em alumínio - 01 Controlador 
de temperatura digital microprocessado - 
40 Tubo micro em vidro borossilicato de 
100 ml Ø50 x 250 mm - Manual de 
Instruções com Termo de Garantia Outros 
Modelos: TE-040/25-70 - Profundidade 
dos furos 70 mm TE-040/25-RP - 
Controlador de temperatura digital com 
rampas e patamares Aplicação: Utilizados 
para digerir os mais diversos tipos de 
amostras, tais como plantas, alimentos, 
bebidas, entre outros; para posterior 
análise de nitrogênio/proteína.

UND 1 R$ 4.925,00 R$ 4.925,00

30 150896 Bomba  a  vácuo  Motor:  Compressor UND 1 R$ 1.683,00 R$ 1.683,00
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Selado de pistão. Potência: ½ Hp. Pressão
Máxima:  7  Kgf/cm².  Manômetro:  0  a  7
Kgf/cm².  Produção:  37  litros/min.  Vácuo
Máximo:  660  mm/Hg.  Vacuômetro:  0  a
760  mm/Hg.  Alimentação:  220  VAC
50/60Hz.  Armadilha  tipo  “trap”,  para
contenção de gases ou umidade.

31 434377 

1 PC - CAPELA PERMUTION, MODELO CE-
0720
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Estrutura: 
Fibra de vidro 3 mm Dimensões: L=1150 x 
P=650 x A=1000 mm Porta Frontal: Acrílico
transparente Dutos de exaustão em PVC: 
100 mm de diâmetro Exaustor: Centrífugo 
com motor blindado IP54 potência 1/6V 
Capacidade de exaustão: 15 m³/min 
Luminária isolada: IP44, com lâmpada 
incandescente base E-27 Potência: 185 
Watts Tensão: 110 ou 220 Volts 
Observação: Permite o uso de chapa 
aquecedora

UND 1 R$ 6.098,67 R$ 6.098,67

32 150171

CENTRÍFUGA,  PARA  TUBOS,  DIGITAL,
MICROPROCESSADA, ATÉ 100 ML, ATÉ 28
UNIDADES,  ATÉ  5000  RPM,  CONTROLE
TEMPERATURA  ATÉ  40  ¨C,
TEMPORIZADOR  ATÉ  99  MIN,  ALARME
BALANCEAMENTO,  C/  ADAPTADORES
TUBOS 10, 15, 50, 100 ML. 12 meses de
garantia

UND 1 R$ 4.709,33 R$ 4.709,33

33 234308 
Destilador  de  água  com  cap  de  5l/h
voltagem  220V  com  dispositivo
eletromecânico para desligamento 

UND 1 R$ 2.041,33 R$ 2.041,33

34 24937 ESPECTROFOTÔMETRO  UV/VIS  COM
CUBETAS  DE  VIDRO  E  DE  QUARTZO  DE
10MM
Gama de comprimento de onda: 190 a 
1100nm
Largura de Banda Espectral: 1.0nm
Sistema ótico: Duplo Feixe,1200 linhas 
/mm Grating
Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e 
Deutério
Saída: Porta USB
Repetibilidade de comprimento de onda: 
0.2nm
Precisão Fotométrica ±0,3%T
Repetibilidade Fotométrica: 0,2%T

UND 1 R$
20.272,43

R$ 20.272,43
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Gama Fotométrica: -4 ~4A, 0~200%T, 
0~9999C
Luz Espúria: ≤0.5%T @ 220mn, 360nm
Estabilidade: ±0,004A/h @500nm
Tipo de indicador: LCS 320* 240 pontos
Ruído: ±0.0004A/h
Nivelamento da Linha de Base: ±0.001A/h
Saída da impressora : USB Parallel port
Precisão de comprimento de onda: 
±0.3nm
Software: UV Analytics
Detector: Fotodiodo de Silício.
Voltagem: 220V/50Hz ou 110V/60Hz

35 43109 

Fotômetro  de  chama  Microprocessado;
Bivolt;  Leituras  Simultâneas;  Leituras
diretas em ppm, %, mg/L, mEq/L,mmol/L,
outras  sob  consulta;  Calibração
automática com até  5  pontos;  Câmara e
queimador desmontáveis; Linearização da
curva  de  trabalho;  Caixa  de  gases
automática  com  intertravamento;
Desligamento  automático  da  chama  na
falta do oxidante;  Filtro coalescente com
purga  automática;  Acendimento
automático  da  chama;  Nebulizador  e
queimador em aço Inox 316; Leitura de Ba
(opcional);  Saída  RS232  para  PC,
Impressora,  USB  e  Ethernet  (opcional);
Registro e descarga das leituras em padrão
“GLP”.  Atende  NBR  10422-2013-
Determinação  do  Sódio  em  Etanol
Combustível; Leitura de Ba (opcional);

UND 1
R$

18.737,83
R$ 18.737,83

36 413067 

INCUBADORA  LABORATÓRIO,  AJUSTE
DIGITAL,  C/  PAINEL  DE  CONTROLE,  BOD,
COM  FOTOPERÍODO,  a  partir  DE  364  L,
CONTROLE  TEMPERATURA  ATÉ  60  ¨C,
COM VEDAÇÃO, ATÉ 10 PRATELEIRAS. 

UND 1 R$ 5.024,67 R$ 5.024,67

37 150130 
MOINHO DE FACAS TIPO WILLEY- PENEIRA
DE 20 MESH A 40 MESH

UND 1 R$ 9.263,67 R$ 9.236,67

38 70793 

PAQUIMETRO  DIGITAL  ,  Bateria  SR-44,
Saída  USB,  Conversão  mm/Pol,  Desliga
Automaticamente  Após  5  min  Sem  Uso,
Botão Liga/Desliga, Zeragem Em Qualquer
Posição,  Aço  Inoxidável,  Para  Medições
Precisas  Com  Resolução  de  0,01  mm/
0,0005". 12 meses de garantia.

UND 5 R$ 516,85 R$ 2.584,25
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39 234624 

PENEIRA GRANULOMÉTRICA EM AÇO 
INOX - DIÂMETRO 8´´ (203,2MM) X 
ALTURA 2´´ (50MM) - ABERTURA 0,053 A 
4MM

UND 12 R$ 225,56 R$ 2.706,72

40 441768

Refratômetro  de  bancada:
REFRATOMETRO,  DIGITAL  DE  BANCADA,
FAIXA  DE  LEITURA  DE  INDICE  DE
REFRACAO:  1.300 A 1.700 ND,  FAIXA  DE
LEITURA  DE  BRIX:  0  A  95%;  INDICE
REFRATIVO:  0,0002;  BRIX:  0,2%,  ESCALA
DE  VISAO  FOCALIZADA  ATRAVES  DE
OCULAR;  SAIDA  PARA  CONEXAO  DE  UM
BANHO  TERMOSTATICO,  VALOR  MINIMO
DA  CONSISTENCIA  DO  ACUCAR:  0,25%
BRIX, SOLUCAO DE ACUCAR: 0 A 95% BRIX,
INCLUI:  MANUAL,  PRISMA  PARA
AFERICAO,  FRASCO  DE  7ML  DE
BROMONAFTALENO, CHAVE ALLEN E CAPA
PROTORA 

UND 1 R$ 3.390,00 R$ 3.390,00

41 150171

MESA AGITADORA ORBITAL PARA SOLOS,
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Rotação: 30 a 250 RPM
Controle de rotação: Analógico com 
display digital
Motor: Indução 1/6 HP
Temporizador: Digital - Programável até 
99:59 horas. Desligamento automático ao
término do tempo programado
Dimensões: L=840x P=665 x A=410 mm
Gabinete: Em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática
Dimensões: L=660 x P=620 x A=210 mm 
(sem plataforma)
Peso: 35 kg
Potência: 150 Watts
Tensão: 220 Volts
ACOMPANHA:
- 02 Fusíveis extras
- 02 Parafusos para fixação
- Manual de Instruções com Termo de 
Garantia

UND 1
R$

10.782,47
R$ 10.782,47

42 417245 
REFRIGERADOR,  Frost Free ACIMA DE 500
litros,  VOLTAGEM  110  V,  PUXADOR
EXTERNO SUPER RESISTENTE 

UND 1 R$ 3.644,75 R$ 3.644,75

43 222827 
FREEZER  HORIZONTAL  ,  VOLTAGEM
110/220 V, CAPACIDADE 500 L

UND 1 R$ 2.793,64 R$ 2.793,64
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44 439770 

Eletroejaculador  ovinos  e  caprinos  -
Boijector 65A 110 e 220V e bateria de 12V
 Permite o controle da neuro-estimulação 
por meio eletrônico. Portátil, com bateria 
própria recarregáveis e eletricidade 
110/220V. Acompanha sonda com cordão,
coletor de sêmen, cone funil com pipeta 
graduada de vidro (15ml), caixa de 
acondicionamento do conjunto e cordão 
de 2 metros do carregador.

UND 1 R$ 2.838,38 R$ 2.838,38

45 104566 

Botijão de nitrogênio 20L com raks
Feitos em alumínio de alta resistência o 
que permite uma estrutura com um baixo 
peso; sua base é feita em cinta de 
alumínio envolvendo toda a bomba 
evitando o contato direto com o solo 
distribuindo assim o impacto pela parede 
lateral do botijão.
Acompanha capa em courino com 
enchimento protegendo-o contra leves 
impactos e arranhões, régua para medição
de Nitrogênio líquido, 10 doses de sêmen 
importado da Itália e carga de nitrogênio
Indicados para a conservação e/ou 
transporte de: Sêmen e embriões animais 
ou humanos, amostras biológicas, vacinas,
tecidos e órgãos.

UND 1 R$ 2.674,50 R$ 2.674,50

46 20591 

ARMÁRIO  ESTANTE\,  AÇO\,  0\,90  M\,
0\,40 M\, 1\,98 M\, CINZA\, PINTADO
EM EPÓXI-PÓ\, 4 UN\, PRATELEIRAS 
REGULÁVEIS

UND 1 R$ 600,00 R$ 600,00

47 301000 Destilador  De  Kjeldahl  Para  Proteinas  E
Nitrogênio, destilações de nitrogênio total
e amoniacal pelo principio Kjeldahl.
Gabinete
Construído em aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e pintura 
eletrostática
Capacidade
Para 06 provas simultâneas
Variador
Individual da temperatura analógico
Faixa de trabalho
De 50 a 450°C
Resistência
Em cerâmica infravermelha com potência 
de 650W
Suporte dos balões, conexão e 
condensador

UND 1 R$ 9.524,44 R$ 9.524,44
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Através de garras em inox
Suporte do destilador
Permite utilizar frasco de 250/500ml para 
coleta
Refrigeração dos condensadores
Através de tubo distribuidor
Dimensão
L=810 x P=330 x A=900
Potência
3900 Watts
Tensão
220 Volts
Peso
12 kg
Acompanha
06 pç – Suporte cerâmico para apoio dos 
balões;
06 pç – Balão em vidro borosilicato com 
800 ml;
06 pç – Bolas de Kjeldahl para conexão 
balão/condensador;
06 pç – Condensadores em aço inoxidável 
tipo Liebig reto;
Manual de instruções com Termo de 
garantia

48 150246 

TRADO   TIPO  HOLANDÊS  caçamba  de
10cm  e  diâmetro  de  1",   01xcaçamba,
02xsemi-hastes prolongadoras, 01xcabo e
02xchaves de aperto de 19mm, e manual
de instruções.

UND 2 R$ 1.199,77 R$ 2.399,54

49 150246 

TRADO   TIPO  HOLANDÊS  caçamba  de
20cm  e  diâmetro  de  3",   01xcaçamba,
02xsemi-hastes prolongadoras, 01xcabo e
02xchaves de aperto de 19mm, e manual
de instruções.

UND 2 R$ 1.284,77 R$ 2.569,54

50 150246 

KIT  TRADO  P/  AMOSTRA  INDEFORMADA
(40CM)

1 COPO COLETOR+2 HASTES 40CM+24 
ANEIS ENUM.

C/TAMPAS+4 ANEIS ESPAC.+2 CHAVES+1 
MARRETA

+ 1 ESPATULA+1 SACOLA+1 ESTOJO EM 
LONA

UND 2 R$ 2.715,00 R$ 5.430,00

51 150171 AGITADOR  PARA  SEPARAÇÃO  DE
AGREGADOS DO SOLO

UND 1 R$
14.413,33

14.413,33
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Estrutura:
- Cuba em chapa de aço inóx AISI 304.
- Dimensões da cuba em mm.: L=900 x P= 
400 x A=700
- Caixa de controle e do motor, em chapa 
de aço carbono, com tratamento 
anticorrosívo e pintura eletrostática em 
epóxi.
Agitação:
- Sistema de agitação pendular, tipo 
perpendicular com três suportes para 
peneiras.
- Motoredutor com velocidade de 25 
OPM.
- Com amplitude 1.3 ou 3.8 mm.
Timer:
- Temporizador eletrônico, programável de
segundos ate 99 horas.
- Leitura digital.
 
Energia:
- Cabo de energia trifilar (duas fases e um 
terra), com dupla isolação, com tomada e 
plug de três pinos.
- 300 watts, 220 Volts., 60 hz.
 
INCLUI AS PENEIRAS UTILIZADAS NO 
PROCESSO, ACOMPANHAM 3 conjuntos:
ASTM--MESH/TYLER--ABERTURA
10-------- 9--------2,00
18--------16--------1,00
35--------32--------0,50
60--------60--------0,25
140-------150-------0,10

52 150885 

Carta  de  cores  Munsell  (padronizadas
p/analise de solo), versao 2009, composta
por todas as 322 cores da versao anterior
(gley  1  e  2,  10R  2,5YR  5YR  7,5YR  10YR
2,5Y)alem de incluir  as  folhas  5R  e  7,5R
para  solos  tropicais  (antes  vendidas
separadamente) e as novas folhas:  white
page, 10Y e 5GY. Tamanho 6X8

UND 1 R$ 1.897,00 R$ 1.897,00

53 150171 AGITADOR TIPO WAGNER 
Rotação 0 a 60 RPM
Precisão ±5 RPM
Controle de rotação Analógico com display
digital
Amplitude de agitação 360°
Motor Indução 1/3 CV

UND 1 R$ 8.883,52 R$ 8.883,52
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Temporizador Digital - Programável até 
99:59 horas. Desligamento automático ao 
término do tempo
programado
Capacidade 60 provas
Suporte Giratório com 10 (dez) gavetas 
para provetas de 500 ml
Fixação das gavetas Através de manípulos
Gabinete Em aço carbono com tratamento
anti-corrosivo e pintura eletrostática
Dimensões L=1150 x P=650 x A=670 mm
Peso 80kg (sem amostra)
Potência 250 Watts
Tensão 220 Volts
Acompanha 02 Fusíveis extras; 60 
provetas de 500ml; Manual de Instruções 
e Termo de Garantia

54 274477 

SISTEMA  DE  PURIFICAÇÃO  DE  AGUA
OSMOSE REVERSA - COM LÂMPADA UV E
CONSUTIVIMETRO -
Projetados para trabalhar com agua 
potável, pré-tratada ou fornecida pela 
rede publica e que esteja dentro dos 
parâmetros de qualidade estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde.

UND 1 R$ 8.903,53 R$ 8.903,53

TOTAL DE REFERÊNCIA:
R$

410.852,86

3.5. O VALOR TOTAL MÁXIMO DE REFERÊNCIA para esta aquisição é de R$ Quatrocentos e dez mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos;
3.6. Para o alcance dos valor es estimados foram realizadas pesquisas de preços, conforme IN 5/2014),
como constam os documentos no processo. 

TABELA II – DEMANDA ESTIMADA POR UNIDADE – IFAP

ITEM
QUANTIDADES DEMANDADAS

TOTAL
Campus Porto Grande

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

10 1 1
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11 1 1
12 2 2
13 1 1
14 1 1
15 1 1
16 1 1
17 1 1
18 1 1
19 1 1
20 1 1
21 2 2
22 1 1
23 3 3
24 1 1
25 1 1
26 1 1
27 1 1
28 1 1
29 1 1
30 1 1
31 1 1
32 1 1
33 1 1
34 1 1
35 1 1
36 1 1
37 5 5
38 12 12
39 1 1
40 1 1
41 1 1
42 1 1
43 1 1
44 1 1
45 1 1
46 1 1
47 2 2
48 2 2
49 2 2
50 1 1
51 1 1
52 1 1
53 1 1
54 2 2

TOTAL 93

4. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO BEM

                                                                                                                                                                     35



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 bens, esta deverá ser escolhida pelo
IFAP dentre as disponíveis na cartela/mostruário da empresa vencedora, no momento da aquisição,
quando for o caso;
4.6. Todos os bens 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,
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
bem 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 a Seção de Licitações do  Campus Porto Grande do
IFAP - SELIC, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR 210, KM 103, s/n, Bairro: Zona Rural, Porto
Grande/AP, CEP: 68.997-000, no horário das 08h30min às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-
feira;
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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.
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 30 (quinze) 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
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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 bens que não forem aceitos, realizando a remoção, às expensas, de todo o ma-
terial que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for consta-
tado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, no prazo máximo de 15 (quinze)
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 BENS
8.1. Considerando a(s) Unidade(s) Demandante(s), os bens 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: Zona Rural, 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 bens deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa se-
gurança durante o transporte, observando o critério de sustentabilidade disposto na seção 5 deste Ter-
mo.

9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
9.1. Dos critérios de aceitação: os bens deverão ser aceitos da seguinte forma:
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 bem
com as especificações constantes nesse termo;
9.1.2. DEFINITIVAMENTE, em até 10 (dez) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens
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 bens, 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.
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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 bem 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  bens  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 bem 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 bens 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;
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.
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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 bens 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  bem
estabelecidas  neste  Termo  de  Referência,  Edital  e  anexos,  cabendo  à  Contratada  observar  as
especificidades  e  particularidades  de  cada  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
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.
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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 bens 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 total
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
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 bens a serem fornecidos, detalhando de forma clara, todas as informações;
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b) O correio eletrônico, número de telefone e contato do responsável pela proposta, para reali -
zação dos chamados;
c) Todas as especificações do bem ofertado devem estar de acordo com as especificações cons-
tantes 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 GESTOTA UASG

CAMPUS PORTO GRANDE 155941

PROGRAMA DE
TRABALHO 

FONTE ELEMENTO DE DESPESA NATUREZA
DA DESPESA

141622 8188 449052 449052-
Permanente

17. DO PAGAMENTO
17.1. Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, Art. 28, o pagamento referente ao fornecimento 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 recebimen -
to da Nota Fiscal;
17.2. Ao IFAP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar que o
bem 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.  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.
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Porto Grande-AP, 11 de  maio de 2018
 

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE
REFERÊNCIA

Amanda Sousa Machado
Diretora Administrativa - Campus Porto

Grande
Portaria nº 168/2017/IFAP

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

(    ) Aprovo e autorizo abertura de Processo
Administrativo

 (    ) Não aprovo

Lutemberg Francisco de Andrade Santana
Diretor Geral- Campus Porto Grande

Portaria  1910/2017/IFAP
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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.
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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 30 (trinta) 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:
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35.2.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem
prejuízos significativos para a contratante;

35.2.2. 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 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
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36.3.4. Convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.

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 30 (trinta)  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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