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Endereço:

CNPJ:
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Rodovia BR 156, s/n, Bairro Centro, Porto Grande/AP
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E-mail CPL: SELIC.PORTO@IFAP.EDU.BR

Telefone 2: ---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.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2019-IFAP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 23228.000.600/2019-27
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP, por intermédio
deste Pregoeiro, designado pela Portaria nº 071/2019, 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 POR ITEM, 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
de consumo, conforme exposto no Termo de Referência – Anexo I do presente edital.
ABERTURA DA SESSÃO: 04/06/2019
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 COMPRA
DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS E DE USO VETERINÁRIO, para atender a
demandas de atividades desenvolvidas no Campus Agrícola 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
CAMPUS AGRÍCOLA PORTO GRANDE

UASG

CNPJ

155941

010.820.882/0006-08

4. DO PREÇO MÁXIMO
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
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5.1.
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.
5.2.
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.
5.3.
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;
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.”
5.4.
Não poderão participar deste Pregão:
5.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a
Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada;
5.4.2. 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;
5.4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.4.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
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5.4.5. 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;
5.4.6. 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;
5.4.7. Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição;
5.4.8. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;
5.4.9. Servidores deste Instituto, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; e
5.4.10. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93.
5.4.11. 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.
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.
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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
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.
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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.
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;
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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);
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:
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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
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.
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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.
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.
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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.
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;
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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.
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 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
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);
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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.
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;
12

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.
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.
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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 ______.

__________________________________________
José Leonilson Abreu da Silva Júnior
Diretor Geral - Campus Agrícola Porto Grande
Portaria 135/2019/GR/IFAP
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ANEXO I - A
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) – BENS E MATERIAIS
Processo Administrativo n.º 23228.000631/2019-88
1. DO OBJETO
1.1. ASSUNTO: Registro de preços para Aquisição de Material de Consumo – Materiais e insumos
para Laboratórios e de uso Veterinário, em atendimento às demandas do IFAP – Campus Porto
Grande – AP.
1.2. O objeto será entregue conforme especificações descritas nesse Termo de Referência, que passa
a fazer parte integrante do edital independente de transcrição;
1.3. Para efeito de julgamento dos preços no PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, 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;
1.4. 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

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

Roupa completa para proteção de pulverização inseticida: Roupa
Completa para Proteção de Pulverização Inseticida - EPI,
contendo: Calça, botas, luvas, camisa e capacete protetor.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Contador Manual - Contador manual de 4 dígitos, indicado para
contagens em geral, possui display analógico e capa em aço
cromado, proporcionando resistência à corrosão/oxidação,
quantidade de dígitos do contador: 04 dígitos, largura do
contador: 30,0 mm, diâmetro do contador:45,0 mm. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Fundo peneira granulométrica: fundo peneira granulométrica,
material: aço inoxidável, diâmetro: 8 pol, altura: 2 pol.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Sementes de pimentão – Sementes de pimentão All big, pacote
0,25g.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Fitilho Plástico para Embalagem - Fitilho plástico para
embalagem, rolo com 700 metros, para amarração, cor verde
escuro. Origem: SISCOMP/IFAP.
Alfinete Costura – alfinete costura, material cabeça: aço,
tratamento superficial. Corpo: aço niquelado, tamanho nº 24,
alfinete entomológico, material aço inox, dimensões: cerca de 40
x 0,40mm, adicional: com cabeça, caixa com 100 unidades.
Trado holandês, 20 cm – Trado, tipo holandês caçamba de 20 cm
e diâmetro de 3", 01 x caçamba, 02 x semi-hastes prolongadoras,
01 x cabo e 02 x chaves de aperto de 19 mm, e manual de
instruções. Origem: SISCOMP/IFAP.
Trado, tipo holandês, caçamba de 10 cm – Trado, tipo holandês,
caçamba de 10 cm e diâmetro de 1", 01 x caçamba, 02 x semihastes prolongadoras, 01 x cabo e 02 x chaves de aperto de 19
mm, e manual de instruções. Origem: SISCOMP/IFAP.
Carboxina: Carboxina, composição associado ao Thiram,
concentração: 20% + 20% P/v, suspensão concentrada. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Dessecador com Tampa e Luva - dessecador, acompanha placa
de Porcelana. Especificações: recipiente em vidro 300 mm, usado
na secagem de substâncias que tenham sido previamente
aquecidas e precisam esfriar sem contato com a umidade
atmosférica. Acompanha a Placa de Porcelana para Dessecador
(Disco). Origem: SISCOMP/IFAP.
Anel cilíndrico – anel cilíndrico para coleta de amostras
indeformadas de solo. Especificações: anéis cilíndricos, material
aço inox 50 x 53mm, volume 100cm cúbicos. Kit com 24 anéis,
acompanha 48 tampas.
Jogo de Algarismos para Gravação - Jogo de Algarismos para

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QTDE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
MÁXIMO TOTAL
ACEITÁVEL

116734

UND

10

R$ 194,46

R$ 1.944,60

43338

UND

6

R$ 97,47

R$ 584,82

329533

UND

1

R$ 203,30

R$ 203,30

316026

UND

40

R$ 5,52

R$ 220,80

293847

UND

4

R$ 23,58

R$ 94,32

223909

UND

15

R$ 15,82

R$ 237,30

150972

UND

2

R$ 1.401,97

R$ 2.803,94

91324

UND

2

R$ 1.132,26

R$ 2.264,52

381816

UND

1

R$ 233,19

R$ 233,19

436423

UND

2

R$ 496,32

R$ 992,64

150190

Conjunto.

2

R$ 786,38

40207

Conjunto

3

R$ 170,54

R$ 1.572,76

R$ 511,62

13

14
15

16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31
32
33

Gravação (ponteiro, marcador, pino, punção), fabricado em ferro
fundido, tamanho dos algarismos: 5/16" 8 mm, comprimento: 7
cm; tipo: algarismo, contém 9 peças com algarismos de 0 ao 9.
Aplicador para Inseminação Artificial - Aplicador para
Inseminação Artificial, material: aço inoxidável, uso: para
inseminação artificial, aplicação: ovinos e caprinos.
Ebulidor - Ebulidor, material cabo: plástico resistente,
comprimento: 37 cm, tensão alimentação: 127 v, potência: 2.000
w.
Bainha Francesa Descartável - Bainha francesa descartável,
produtos para inseminação artificial animal, aplicação em
bovinos.
Camisinha Sanitária para Bainha Francesa - Camisinha sanitária
para bainha francesa, produtos para inseminação artificial
animal, aplicação em bovinos, tipo: material: em plástico,
comprimento: 10 cm x 10 cm x 3 cm.
Ciprofloxacino - Ciprofloxacino, concentração: 10 mg/g, forma
física: intramamária, uso veterinário.
Micropipeta Capacidade 200 - Micropipeta, capacidade
aspiração: até 200 µl, tipo: monocanal, mecânica, ajuste: volume
regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte.
Micropipeta Capacidade 10 - Capacidade aspiração até 10 µl,
tipo: monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável,
componentes: com ejetor de ponteira, suporte.
Micropipeta Capacidade 1000 - Micropipeta, capacidade
aspiração até 1000 µl, tipo: monocanal, mecânica, ajuste: volume
regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte.
Espéculo - Espéculo, material: polietileno, tipo: vaginal, tamanho:
médio, características adicionais: estéril, descartável, sem
lubrificação.
Alicate Elastrador - Alicate, tipo elastrador, uso em castração de
caprinos, ovinos e bezerros, com 100 anéis de borracha inclusos.
Anéis de Borracha Alicate Elastrador - Anéis de borracha uso
combinado com alicate elastrador para castração de ovinos,
caprinos e bezerros; embalagem com 100 unidades.
Corda Poliéster - Corda trançada, poliéster 100%, espessura
10mm.
Lâmina Laboratório - Lâmina laboratório, material vidro,
dimensões: cerca de 75 x 25 mm, tipo: lapidada, tipo da borda:
borda fosca.
Lamínulas - Laminas para microscópio, material: vidro,
dimensões: cerca de 25 X 25 mm.
Anestésico injetável - Anestésico injetável local, contendo no
mínimo 2 g de Cloridrato de Lidocaína, 0,002 g de Epinefrina e
veículo q.s.p. 100 ml. (Frasco de 50 ml)
Progesterona - Progesterona, concentração 1 g, forma física:
dispositivo intrauterino bovino, uso veterinário, pacote com 10
unidades.
Estradiol - Estradiol, composição: sob a forma de cipionato de
estradiol, concentração: 2 mg/ml, forma física: solução estéril,
uso veterinário, frasco 10 ml.
Lança-chamas - Lança-chamas com registro e mangueira (2
registros), características: cabo em madeira, tubos galvanizados,
injetor de latão com furo de 1mm, mangueira trançada de 1/4
250 psi, registros injetados em zamac, cabo com 60 cm, 2
registros, 2.10 mts. de mangueira, tubo de 12.7mm com parede
de 1.2mm espessura, bocal com tubo de 45mm com 1.2mm
espessura.
Rineta para Casqueamento Esquerda - Rineta para casqueamento
esquerda, composição lâmina inox com cabo de nylon injetado
ou cabo de madeira, dimensões aproximadas, 23 cm.
Rineta para Casqueamento Direito - Rineta para casqueamento
direito, c omposição lâmina inox com cabo de nylon injetado ou
cabo de madeira, dimensões aproximadas 23 cm.
Compressa Gaze - Compressa gaze, material tecido 100%
algodão, tipo queijo, modelo cor branca, isenta de impurezas,
camadas: 8 camadas, quantidade fios: 13 fios/cm², largura: 91
cm, comprimento: 91 m, dobras: 4 dobras, características

150364

UND

10

R$ 148,33

R$ 1.483,30

244113

UND

4

R$ 43,92

R$ 175,68

150364

Pacote

10

R$ 52,18

R$ 521,80

150364

Caixa

10

R$ 217,56

R$ 2.175,60

418734

UND

25

R$ 27,31

R$ 682,75

408629

UND

25

R$ 116,01

R$ 2.900,25

454365

UND

25

R$ 204,27

R$ 5.106,75

424686

UND

25

R$ 131,75

R$ 3.293,75

275472

UND

100

R$ 2,69

R$ 269,00

8192

UND

6

R$ 100,66

R$ 603,96

8192

Pacote

5

R$ 100,66

R$ 503,30

441619

Rolo

5

R$ 186,07

R$ 930,35

409705

Caixa

100

R$ 14,56

R$ 1.456,00

409643

Caixa

100

R$ 8,81

R$ 881,00

150364

Frasco

50

R$ 14,81

R$ 740,50

151062

Pacote

15

R$ 254,33

R$ 3.814,95

418223

Frasco

100

R$ 49,44

R$ 4.944,00

150384

UND

2

R$ 78,23

R$ 156,46

50636

UND

5

R$ 110,59

R$ 552,95

50636

UND

5

R$ 113,75

R$ 568,75

369204

Rolo

20

R$ 83,35

R$ 1.667,00
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34

35

36
37

38

39

40

41

42

43
44

45

46

47

48

49
50
51

adicionais: embalagem plástica individual.
Pinça Cirúrgica - Pinça Cirúrgica, material: aço inoxidável,
comprimento: 23 cm. Ref.: ALLIS, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 113/2016 – Plenário).
Luva de procedimento não cirúrgico tam: p – luva de
procedimento não cirúrgico, tam: p, material látex natural íntegro
e uniforme, tamanho pequena, características adicionais:
lubrificada com pó bio absorvível, descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato
anatômico, finalidade resistente à tração.
Seringa 5 ml - seringa 5 ml, bico rosca (Luer Lock), sem agulha,
descartável, caixa com 100 unidades.
Agulha descartável 40x12mm - agulha descartável, tamanho
40x12mm, adaptador universal para seringa tipo luer, caixa com
100 und.
Agulha tipo agulha hipodérmica - 30 x 8 - material corpo em aço
inóx siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão
conector em plástico luer, características adicionais protetor
plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa
com 100 unidades.
Álcool etílico gel - álcool etílico gel, tipo hidratado, teor alcoólico
70% (70¨gl), apresentação gel. frasco com 1litro. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Equipo macro-gotas - equipo macro gotas, estéril; fabricado em
PVC flexível e Incolor; provido de pinça rolete, injetor lateral com
membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo
para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro
de partículas de 15µm. Conector Luer Slip Universal; tubo com
1,5m com ponta perfurante e tampa protetora; atóxico e
apirogênico; descartável e de uso único.
Luva de procedimento não cirúrgico tam: m – luva de
procedimento não cirúrgico, tam: m, material látex natural
íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais:
lubrificada com pó bio absorvível, descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato
anatômico, finalidade resistente à tração.
Pinça dente de rato – pinça, matéria prima: aço inox? medida: 14
cm? tipo: dente de rato? o material deverá estar de acordo com
as normas nbr 71531 e dinmedizin. Origem: SISCOMP/IFAP
Pinça anatômica – pinça anatômica, matéria prima: aço inox?
medida: 14 cm? tipo: dissecção. o material deverá estar de
acordo com as normas nbr 71531 e dinmedizin. Origem:
SISCOMP/IFAP
Seringa 10 ml - seringa 10 ml, bico rosca (Luer Lock), sem agulha,
descartável, caixa com 100 unidades.
Luva de procedimento não cirúrgico tam: g – luva de
procedimento não cirúrgico, tam: g, material látex natural íntegro
e uniforme, tamanho grande, características adicionais:
lubrificada com pó bio absorvível, descartável, apresentação
atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato
anatômico, finalidade resistente à tração.
Sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) P.A – Sulfato de cobre
(CuSO4.5H2O) P.A. Frasco com 1Kg prazo de validade: mínimo de
2 anos a 3 anos partir da data de entrega. Origem: SISCOMP/IFAP
Estetoscópio, biauricular, adulto - Estetoscópio, tipo biauricular,
aplicação adulto, material auscultador aço inoxidável, material
articulação "y" aço inoxidável, material conduto látex, material
olivas borracha, material haste aço inoxidável, de cor preta ou
azul. Origem: SISCOMP/IFAP
Termômetro, uso veterinário - Termômetro clínico flexível, uso
veterinário, ajuste digital. Uso auricular e retal. Componentes
com alarmes, memória ultima medição.
Cabo de bisturi nº 4 - Cabo de bisturi nº 4. Produto
Confeccionado em Aço Inoxidável, tamanho: 13,5 cm. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Lâmina de Bisturi nº 24 - Lâmina de Bisturi nº 24 , fabricado em
aço carbono estéril, descartável.
Pinça hemostática Kelly reta - Pinça hemostática Kelly reta, 16
cm, fabricado em aço inox cirúrgico. Origem: SISCOMP/IFAP.

324318

UND

15

R$ 104,09

R$ 1.561,35

421124

Caixa

43

R$ 27,90

R$ 1.199,70

150364

Caixa

50

R$ 49,99

R$ 2.499,50

150364

Caixa

50

R$ 15,01

R$ 750,50

279633

Caixa

50

R$ 19,80

R$ 990,00

269943

Frasco

200

R$ 8,50

R$ 1.700,00

442641

UND

250

R$ 1,86

R$ 465,00

269893

Caixa

63

R$ 27,12

R$ 1.708,56

277573

UND

15

R$ 17,86

R$ 267,90

260731

UND

15

R$ 17,16

R$ 257,40

150364

Caixa

50

R$ 52,08

R$ 2.604,00

269892

Caixa

49

R$ 43,30

R$ 2.121,70

366492

Frasco

10

R$ 40,02

R$ 400,20

438922

UND

15

R$ 78,57

R$ 1.178,55

435805

UND

10

R$ 73,40

R$ 734,00

243242

UND

20

R$ 34,33

R$ 686,60

299240

Caixa

20

R$ 45,24

R$ 904,80

150364

UND

15

R$ 37,12

R$ 556,80
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56
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58

59

60
61
62

63

64

65

66

67

68
69
70

71

Pinça Halstead - Pinça Halstead, mosquito curva, 12 cm, fabricado
em aço inox cirúrgico Origem: SISCOMP/IFAP
Tesoura Spencer - Tesoura spencer, 12 cm, para retirada de
pontos, fabricada em aço inox cirúrgico. Origem: SISCOMP/IFAP.
Tesoura cirúrgica - Tesoura cirúrgica em aço inox, tamanho
aproximado 15 cm, ponta romba/fina/reta. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Pinça Backaus - Pinça Backaus, 13 cm, fabricada em aço inox
cirúrgico. Origem: SISCOMP/IFAP
Desinfetante à base de quaternário de amônio - Desinfetante à
base de quaternário de amônio 30%. Frasco com 1 litro.
Composição: Cloreto de alquil dimetil benzil amônio (100%) 30,0
g, Poliexietilenonilfenileter 5,0 g, Veículo q.s.p.100,0 ml.
Porta-agulha - Porta-agulha, tipo mayo hegar, 14 cm, em aço
inox. Origem: SISCOMP/IFAP.
Bactericida e Fungicida para casco - Bactericida e Fungicida para
casco. Cada 100 ml contém: Complexo amino cúprico 10 g;
Hexaform 18 ml; Veículo qsp 100 ml. Frasco de 1 litro.
Kit de reparos para seringa - Kit de reparos para seringa, tipo
pistola automática de 50 ml, composto por 3 anéis e parte de
borracha do êmbolo. Referência: Hoppner, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, acórdão 113/2016 – plenário).
Pinça Allis, 8 cm - Pinça Allis, 18 cm, para intestino e tecido,
fabricada em aço inox cirúrgico.
Pinça, tipo foerster - Pinça, tipo foerster, ponta reta, para
antissepsia, 20 cm, fabricado em aço inox cirúrgico. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Clorexidina digluconato – Clorexidina digluconato, dosagem 2%,
com tensoativos, aplicação degermante. Frasco de 1 litro.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Luva cirúrgica nº 8 - Luva cirúrgica nº 8, confeccionada em látex
de borracha natural, alta sensibilidade tátil, impermeável,
formato anatômico, lubrificada com pó Bioabsorvível atóxico,
hipoalergênicas. Esterilizadas por irradiação com embalagem
BLISTER, possuindo na embalagem indicação de mão direita e
esquerda proporcionando abertura asséptica. Origem:
SISCOMP/IFAP
Desinfetante líquido - desinfetante líquido a base de
Glutaraldeído (42,5g / 100 mL), associado com cloreto de
benzalcônio (7,5 g/100 mL), galão de 5 litros. Origem:
SISCOMP/IFAP
Antibiótico para uso veterinário - Antibiótico para uso veterinário
à base de Marbofloxacina, injetável. Cada frasco de 100 ml
contém: Marbofloxacina 20g e Veículo q.s.p. 100 ml.
Apresentação em frasco de 100 ml, (Concentração – 20%).
Origem: SISCOMP/IFAP
Antibiótico Injetável de amplo espectro - Antibiótico Injetável de
amplo espectro espectro associado a anti-inflamatório com ação
prolongada contendo 20 g de oxitetraciclina base e 0,5 g de
diclofenaco de sódio em cada 100 ml (frasco de 50 ml).
(Concentrações – 20% oxitetraciclina e 0,5% de diclofenaco de
sódio). Origem: SISCOMP/IFAP.
Antimicrobiano injetável, Gentamicina - Antimicrobiano injetável
contendo: 40 mg de Gentamicina (como sulfato) e Veículo q.s.p. 1
mL. (frasco de 10 mL). Similar a Gentatec (Chemitec), equivalente
ou de melhor qualidade. (tcu, acórdão 113/2016 – plenário).
Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.
Sulfadoxina - Sulfadoxina 20 g+Trimetropim 4 g. Frasco de 50 ml.
Origem: SISCOMP/IFAP
Anti-inflamatório - Anti-inflamatório contendo: 200 mg de
Fosfato sódico de dexametasona e Veículo q.s.p.100 mL (frasco
de 50 ml) Origem: SISCOMP/IFAP
Sedativo injetável - Sedativo injetável específico para suínos, a
base de Azaperone 4%. Frasco de 20 mL.
Carrapaticida, mosquicida e piolhicida - Carrapaticida,
mosquicida e piolhicida, indicado para pulverização e banho de
imersão em bovinos, contendo: 15 g de Cipermetrina e Veículo
q.s.p. 100 mL. (frascos plásticos de 1.000 mL). Origem:
SISCOMP/IFAP.

288997

UND

15

R$ 42,33

R$ 634,95

432132

UND

15

R$ 39,55

R$ 593,25

61530

UND

15

R$ 36,13

R$ 541,95

150490

UND

15

R$ 40,66

R$ 609,90

436073

Frasco

25

R$ 47,67

R$ 1.191,75

290567

UND

15

R$ 102,39

R$ 1.535,85

405276

Frasco

15

R$ 239,31

R$ 3.589,65

150364

UND

10

R$ 29,14

R$ 291,40

302184

UND

15

R$ 60,28

R$ 904,20

312394

UND

2

R$ 46,83

R$ 93,66

269876

Frasco

10

R$ 45,38

R$ 453,80

66451

UND

300

R$ 2,57

R$ 771,00

150364

Galão

20

R$ 122,48

R$ 2.449,60

448358

Frasco

5

R$ 336,68

R$ 1.683,40

150364

Frasco

5

R$ 27,53

R$ 137,65

409223

Frasco

10

R$ 34,50

R$ 345,00

412743

Frasco

8

R$ 39,59

R$ 316,72

150189

Frasco

10

R$ 23,50

R$ 235,00

410041

Frasco

5

R$ 66,67

R$ 333,35

429534

Frasco

4

R$ 51,00

R$ 204,00

18

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Vermífugo - Vermífugo (buscar pelo princípio ativo) citrato de
piperazina, dosagem 36 per, apresentação pó, citrato de
piperazina tetra hidrato, caixa com 50 unidades. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Composto fosfórico vitamínico - Composto fosfórico vitamínico,
contendo: Ácido 1-(n-utilamino)-1- metiletil- fosfônico. 10 g
Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg Veículo q.s.p. 100 ml,
100 ml da solução contém 1,73 g de fósforo.Frasco de 100 ml.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Monepantel - (Vermífugo oral) - Monepantel, Vermifugo oral a
base de Monepantel 2,5g / 100 ml, embalagem de 1 Lt. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Complexo de Ferro Dextrano - complexo de ferro dextrano 10g,
injetável, frasco de 100mL, concentração 10%. Origem: SISCOMP/
IFAP.
Inseticida piretroide - Inseticida piretroide com ação residual,
indicado para controle de moscas (larvas e adultos) e insetos
rasteiros, contendo: Deltametrina 25 g e veículo q.s.p. 1.000 mL.
(frasco 30 mL). Origem: SISCOMP/IFAP.
Medicamento de suporte - Medicamento de suporte contendo:
20 g de Gluconato de Cálcio; 6 g de Cloreto de Magnésio 6 H20;
0,40g de Butaphosphan técnico e veículo q.s.p. 100 mL, (frasco
de 200 mL). Origem: SISCOMP/IFAP.
Ocitocina Sintética Stantard Internacional (Correspondendo 10
U.I. = 1 ml). (frasco ampola âmbar com 5ml) Origem:
SISCOMP/IFAP.
Mineralizante hematínico - Mineralizante hematínico, Vitamina
B12 2,00 mcg, cloreto de cobalto 1,00 mg, sulfato de cobre 1,25
mg e citrato de ferro amoniacal 12,50 mg. Frasco de 100 ml.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Solução anti-hemorrágica - Solução anti-hemorrágica, com
princípio ativo Bissulfito de menadiona (vitamina k3) 15,0 g
associado à gelatina USP 0,8 g. Frasco de 10 ml. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Solução energética, eletrolítica e antitóxica - Solução energética,
eletrolítica e antitóxica, com frutose, cloretos de sódio,
potássio,cálcio e magnésio, bicarbonato de sódio, vitaminas do
completo "B", nicotinamida e inusitol. Frasco de 500 ml. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Polivitamínico de alta concentração - Polivitamínico de alta
concentração com Vit. A 15.000.000 UI, Vit. D3 4.000.000 UI, Vit.
E 1.000,00 mg; Vit B1 4.000,00 mg, VitB2 1.500,00 mg; Vit B6
2.00,00 mg; Vit B12 4.800,00 mcg; Nicotinamida 10.000,00 mg
liquido oral. Frasco c/ 1000 mL. Origem: SISCOMP/IFAP.
Produto oral para tratamento da coccidiose - Produto oral para
tratamento da coccidiose, contendo: 5g de Toltrazuril e veículo
q.s.p. 100 ml. (frasco de 250 ml, acompanhado de aplicador).
Origem: SISCOMP/IFAP.
Unguento para uso tópico - Unguento para uso tópico contendo:
1g de Sulfanilamida; 2g de Triclorfon; 10g de Óxido de Zinco;
0,4mL de Óleo de Pinho; 30.000UI de Vitamina A e Excipiente
q.s.p.100g. (Pote com 300g).
Vacina Contra Colibacilose - Vacina contra colibacilose em suínos.
Frasco com 50 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Vacina Suína contra Circovirose - vacina associada para
circovirose e pneumonia suínas, contendo subunidade inativada
de circovírus suíno tipo 2 com potência relativa ? 1,3 por dose e
células inteiras inativadas de Mycoplasmahyopneumoniaecom
potência relativa ? 1,2 por dose. Apresentação: frascos de 100 ml
(50 doses) Origem: SISCOMP/IFAP.
Vacina suína contra parvovírus - vacina inativada para imunização
de suínos contra Parvovírus suíno, e Leptospirabratislava, L.
canicola, L. grippotyphosa, L. hardjo, L. icterohaemorrhagiae e L.
pomona; com volume de dose reduzido (2 ml) Origem: SISCOMP/
IFAP.
Vacina polivalente contra podridão dos cascos ovinos - vacina
polivalente oleosa contra a podridão dos cascos dos ovinos (Footrot, Pietin). Cada dose do produto contém sorogrupos de
Dichelobacter nodosus e veículo oleoso q.s.p 2ml. Origem:
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SISCOMP/IFAP.
Vacina para Ovinos contra Linfadelite Caseosa - vacina para
ovinos
contra
linfadenite
caseosa
(Corynebacterium
pseudotuberculosis ovis), Enterotoxemia (Cl. perfringens Tipo D),
carbúnculo sintomático (Cl. chauvoei), edema maligno (Cl.
septicum), hepatite necrótica (Cl. novyi Tipo B), tétano (Cl.
Tetani).
Algodão em Rolo - algodão sintético, rolo com 1 kg.
Sulfato de zinco (10%) - sulfato de zinco, 10%, para pedilúvio em
ovinos. Saca 1kg.
Aplicador de Brincos - aplicador de brincos (pequenos, médios e
grandes), tipo alicate, fabricado em alumínio, com agulha de aço
(comprimento 25cm). Origem: SISCOMP/IFAP.
Vacina Viva Contra a Doença de Newcastle - vacina viva contra a
doença de newcastle, constituída da amostra de vírus la-sota,
preparada com ovos embrionados de galinhas, isentas de agentes
patogênicos específicos (SPF Specific Pathogen Free) e de acordo
com as normas técnicas.
Vacina viva liofilizada contra a Bouba Aviária - vacina viva
liofilizada contra a Bouba Aviária, originada de ovos embrionados
SPF, constituída de cepa Cutter (cepa galinha) do vírus da Bouba
Aviária. Contém gentamicina como preservativo.
Caixa porta isca - Caixa porta isca, para raticida, fixado no chão,
utiliza em seu interior isca (veneno), a qual é fixa por uma
pequena barra de ferro evitando que a mesma tenha contato
com o ambiente. Possui uma tampa lacrada com chave evitando
o contato de pessoas e animais com o produto, fabricado em
plástico resistente. Origem: SISCOMP/IFAP.
Seringa 20 ml - Seringa 20 ml, bico rosca (Luer Lock), sem agulha,
descartável, caixa com 100 unidades. Origem: SISCOMP/IFAP.
Cateter Intravenoso - cateter intravenoso descartável 20G.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Cateter intravenoso - cateter intravenoso, descartável, 16G.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Agulha tipo agulha hipodérmica - 25 x 7 - Agulha, tipo agulha
hipodérmica, tamanho 25 x 7, material corpo em aço inóx
siliconizado, tipo ponta bisel curto trifacetado, tipo conexão
conector em plástico luer, características adicionais protetor
plástico, uso estéril, descartável, tipo embalagem individual, caixa
com 100 und. Origem: SISCOMP/IFAP.
Brodifacum - Brodifacum, concentração 0,005% p/p,
apresentação bloco parafínico, número de referência química cas
56073-10-0, unidade de fornecimento: quilograma. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Soro antiofífico - soro antiofídico polivalente, composição de
serpentes dos gêneros crotalus, bothrops e lachesi, solução
injetável, uso veterinário, 20 ML. Origem: SISCOMP/IFAP.
Fio de Nylon para sutura - Fio de Nylon estéril para sutura,
diâmetro 2 - 0, comprimento 75 cm. Com agulha acoplada 3/8
circulo triangular, 19 mm. Caixa com 24 envelopes. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Fio para sutura Catgut - Fio para sutura catgut cromado 1 com
agulha cilíndrica de 4,0 cm e 1/2 contém uma sutura de catgut
cromado, estéril e absorvível, composta de tecido conjuntivo
purificado de origem animal, cortada em fitas uniformes, tratadas
de forma mecânica, física e química, convertendo-se em fios de
coloração marrom. Sua absorção ocorre de 60 a 90 dias. A sutura
acompanha uma agulha cirúrgica cilíndrica em aço inox. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Fio sutura 4-0 - fio de sutura, material catgut cromado com
agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo 70 cm, tipo
agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha 1,50cm,
esterilidade estéril. Origem: SISCOMP/IFAP.
Alfinete Entomológico - alfinete entomológico - material aço inox,
dimensões 40 X 0,40 MM, adicional: com cabeça. Origem:
SISCOMP/IFAP
Câmara contagem tipo mcmaster – câmara de contagem tipo
mcmarter, com reticulado impresso; injetada em poliestireno
cristal, 26 x 76 mm, com dois campos. Origem: SISCOMP/IFAP.
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Câmara contagem tipo neubauer - câmara de contagem, tipo
neubauer, material vidro, profundidade cerca de 0,1 mm,
característica adicional espelhada. Origem: SISCOMP/IFAP.
Bandagem elástica - bandagem elástica, material algodão, tipo
autoadesiva, hipoalergênica, com cor, características adicionais
impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm
x 5 m. Origem: SISCOMP/IFAP.
Tubo coleta amostra - tubo para coleta de amostra biológica,
material plástico, volume 4 ml, componentes com edta-k2, uso
coleta de sangue, característica adicional à vácuo, esterilidade
estéril, descartável. Pacote com 100und. Origem: SISCOMP/IFAP.
Água oxigenada - água oxigenada 10 volumes, frasco com 1 litro.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Tesoura casqueamento - tesoura casqueamento para cortar casco
de ovinos, tamanho aproximado 25 cm. Possui os cabos estriados
para melhor empunhadura. Contém fecho e mola de retorno e
acabamento de corpo fosco, lâminas retificadas e cabos pintados.
Material em aço cromovanádio. Origem: SISCOMP/IFAP.
Esparadrapo impermeável – esparadrapo impermeável, medida:
5cmX4,5m (cinco centímetros por quatro metros e meio).
Composto de tecido 100% algodão que receba tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento,
resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de
borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve apresentar
bordas serrilhadas que favoreçam o corte orientado em ambos os
sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve
apresentar boa capacidade de fixação, flexibilidade, resistência e
impermeabilidade. Cor: branco. Apresentação: embalagem
unitária individual. Origem: SISCOMP/IFAP.
Esparadrapo impermeável – esparadrapo impermeável, medida:
10cmX4,5m (cinco centímetros por quatro metros e meio).
Composto de tecido 100% algodão que receba tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento,
resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de
borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve apresentar
bordas serrilhadas que favoreçam o corte orientado em ambos os
sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve
apresentar boa capacidade de fixação, flexibilidade, resistência e
impermeabilidade. Cor: branco. Apresentação: embalagem
unitária individual. Origem: SISCOMP/IFAP.
Cabo bisturi n 3 - cabo para bisturi ABC nº 3 Origem:
SISCOMP/IFAP.
Hexano PA - Hexano P.A CH3(CH2)4CH3. Origem: SISCOMP/IFAP.
Placa identificação plantas - placa de plástico para identificação
de plantas, hortas e pomares (altura 20 cm). Origem:
SISCOMP/IFAP.
Máscara descartável - máscara descartável com elástico (pacote
com 50 unidades).
Bisturi 10 - Lâmina de bisturi nº 10 (com 100 unidades). Origem:
SISCOMP/IFAP.
Becker de vidro 1000ml – Becker de vidro forma baixa.
Capacidade: 1000ml, com bico fino, graduado Origem:
SISCOMP/IFAP.
Becker de vidro 600ml – Becker de vidro forma baixa. Capacidade
600ml, com bico fino, graduado Origem: SISCOMP/IFAP.
Becker de vidro 400ml – Becker de vidro forma baixa.
Capacidade: 400ml, com bico fino, graduado Origem:
SISCOMP/IFAP.
Becker de vidro 250ml – Becker de vidro forma baixa.
Capacidade: 250ml, com bico fino, graduado Origem:
SISCOMP/IFAP.
Copo vidro becker 1000ml - copo em Vidro (becker), forma alta
(1000 Ml). Origem: SISCOMP/IFAP.
Ácido sulfúrico – Ácido sulfúrico P.A, frasco com 1 L prazo de
validade: mínimo de 2 anos a 3 anos partir da data de entrega.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Peróxido hidrogênio - Peroxido de Hidrogênio 35% P.A Origem:
SISCOMP/IFAP.
Hidróxido de sódio 97%(LENTILHAS OU MICRO PEROLAS) PA –
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Hidróxido de sódio 97%(LENTILHAS) PA. Embalagem com 1000 g.
Prazo de validade: mínimo de 2 anos a partir da data de entrega.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Álcool etílico 70% - álcool etílico comercial 70%, caixa com 12
unidades. Origem: SISCOMP/IFAP.
Álcool 92,8% - álcool comercial 92,8%, caixa com 12 unidades.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Álcool etílico 92,8% - álcool etílico comercial 92,8%, caixa com 12
unidades. Origem: SISCOMP/IFAP.
Polioxietileno sorbitano - polioxietileno sorbitano monolaurato,
peso molecular 1200 g mol Origem: SISCOMP/IFAP.
Cloreto sódio - cloreto de sódio P.A ACS Origem: SISCOMP/IFAP.
Peneira granulométrica - Peneira granulométrica em aço inox diâmetro 8´´ (203,2 mm) x altura 2´´ (50 mm) - abertura 0,053 a 4
mm. Origem: SISCOMP/IFAP.
Arame Aço Galvanizado - Arame de aço galvanizado, multiuso,
bitola 16, 11m. Origem: SISCOMP/IFAP.
Erlenmeyer, boca estreita 250ml - Erlenmeyer, boca estreita, em
borossilicato 3.3, com borda e graduação, capacidade 250mL.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Erlenmeyer, boca estreita 500ml – Erlenmeyer, boca estreita, em
borossilicato 3.3, com borda e graduação, capacidade 500mL.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Caixa Gerbox – Caixas Gerbox com tela e tampa, de material
poliestireno cristal transparente, com capacidade de 250 ml, com
11 x 11 x 3,5 cm. Origem: SISCOMP/IFAP.
Pisseta graduada 500 ml – Pisseta graduada em polietileno 500
ml. Características técnicas: confeccionado em polietileno
translúcido e graduado. Tampa rosqueável com bico curvo
(lavador). Acompanha dispositivo de fechamento do bico.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Copo becker PP 100 ml - copo becker (bequer) em PP (plástico),
autoclavável, volume 100 ml, subd. 10/10 ml. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Copo vidro becker 2000 ml - copo becker (bequer) em vidro
borossilicato 3.3, forma alta, graduado, bico vertedor, volume de
2000 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Copo becker PP 1000ml - Copo Becker (Bequer) em PP (Plástico),
autoclavável, volume 1.000 ml, subd. 50/50 ml. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Copo becker PP 50ml - copo becker (bequer) em PP (plástico),
autoclavável, volume 50 ml, subd. 5/5 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Becker PP 600 ml - becker em PP (plástico) autoclavável, volume
600 ml, subd. 50 / 50 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Erlenmeyer vidro 250ml - frasco erlenmeyer boca larga 250mL,
vidro borosilicato 3.3. Origem: SISCOMP/IFAP.
Erlenmeyer vidro 500ml - frasco erlenmeyer boca larga em vidro
borossilicato 3.3, graduado, volume de 500 ml, altura 195 mm e
diâmetro 100 mm. Origem: SISCOMP/IFAP.
Funil vidro 125ml - funil analítico em vidro liso, haste longa,
ângulo 60º, diâmetro de 100 mm, 125 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Cloreto de potássio – Cloreto de potássio, 60% de (KCl), saca de
50 kg. Origem: SISCOMP/IFAP.
Lamínula para microscopia – Lamínula para microscopia
18x18mm / Caixa: 1.000 peças. Origem: SISCOMP/IFAP.
Funil vidro 250ml - funil analítico em vidro liso, haste curta,
ângulo 60º, diâmetro de 120 mm, 250 ml. Origem: SISCOMP/IFAP
Funil analítico vidro 60ml - funil analítico em vidro liso, haste
curta, ângulo 60º, diâmetro de 75 mm, 60 ml. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Pipeta vidro graduada 1ml - pipeta graduada em vidro, volume de
1 ml, divisão 1/10 Origem: SISCOMP/IFAP.
Pipeta vidro graduada 10ml - pipeta graduada em vidro, volume
de 10 ml, divisão 1/10, esgotamento total Origem: SISCOMP/IFAP
Pipeta vidro graduada 25ml - pipeta graduada em vidro, volume
de 25 ml, divisão 1/10, esgotamento total Origem: SISCOMP/IFAP
Proveta vidro graduada 25ml - proveta graduada em vidro com
base em polipropileno, volume de 25 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
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Lâmina vidro para microscopia – Lâmina vidro para microscopia –
Uso laboratório com espessura entre 1,0 a 1,2 mm; Dimensões:
26 x 76 mm ponta fosca caixa com 50 unidades. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Frasco reagente 1000ml - frasco reagente âmbar em vidro
borossilicato 3.3 tampa azul, tampa rosca anti-gotas, capacidade
1.000 ml, tampa resistente até 140ºC, conforme norma ISO 4796;
altura 203 mm; diâmetro externo 101 mm. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Proveta 100 ml vidro - proveta graduada em vidro, volume de 100
ml, base sextavada de polietileno, altura 250 mm, diâmetro
externo 30 mm, intervalo de graduação 2 ml. Origem:
SISCOMP/IFAP.
Proveta, capacidade 10 – Proveta, material vidro, graduação
graduada, capacidade 10, base plástica, adicional com orla e bico.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Proveta 500 ml PP - proveta em PP (Plástico) autoclavável
capacidade 500 ml subdivisão 10 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Proveta 250 ml PP - proveta em PP (Plástico) autoclavável
capacidade 250 ml subdivisão 2 ml. Origem: SISCOMP/IFAP.
Proveta 1000 ml vidro - proveta graduada em vidro, volume de
1000 ml, base sextavada de polietileno. Origem: SISCOMP/IFAP.
Cadinho 305ml - cadinho com pistilo em porcelana 305 ml,
diâmetro 130 mm. Origem: SISCOMP/IFAP.
Fungicida carbendazim - fungicida carbendazim (15% m/v) +
(tiram (35% m/v) embalagem de 1 litro. Origem: SISCOMP/IFAP.
Papel para germinação de sementes - papel germinação
sementes,PH neutro, formato 28x38 cm, caixa com 1000 folhas.
Origem: SISCOMP/IFAP.
Cloreto trifeniltetrazólio - cloreto de 2,3,5 Trifenil, Tetrazólio, pote
com 10 gramas Origem: SISCOMP/IFAP.
Lápis 1800 - lápis para cópia 1800 Origem: SISCOMP/IFAP.
Bandeja polietileno - bandeja polietileno, dimensões: 6,5 x 19,5 x
31 cm Origem: SISCOMP/IFAP.
Bandeja polietileno - bandeja polietileno, dimensões: 9,7 x 30,0 x
49,0 cm, altura, largura e comprimento. Origem: SISCOMP/IFAP.
Pincel n. 00 - pincel redondo cerdas de marta número 00 Origem:
SISCOMP/IFAP.
Kit de desenho geométrico - Kit de desenho geométrico do
professor, em madeira, contendo 5 peças: compasso de 60 cm,
régua de 1 m, transferidor de 180º, esquadro de 30º, 60º e 90º,
esquadro de 45° e 90°. Origem: SISCOMP/IFAP.

429582

Caixa

20

R$ 14,11

R$ 282,20

430070

UND

6

R$ 89,96

R$ 539,76

443286

UND

5

R$ 13,21

R$ 66,05

409888

UND

5

R$ 11,09

R$ 55,45

409895

UND

5

R$ 23,20

R$ 116,00

409880

UND

6

R$ 23,88

R$ 143,28

409883

UND

10

R$ 70,13

R$ 701,30

408792

UND

3

R$ 85,38

R$ 256,14

389410

Litro

2

R$ 196,27

R$ 392,54

150157

Caixa

5

R$ 266,90

R$ 1.334,50

452057

Pacote

3

R$ 289,70

R$ 869,10

310622

UND

20

R$ 6,32

R$ 126,40

363699

UND

40

R$ 30,60

R$ 1.224,00

420651

UND

30

R$ 41,37

R$ 1.241,10

402370

UND

50

R$ 17,13

R$ 856,50

25976

UND

4

R$ 147,26

R$ 589,04

TOTAL = 177.171,04

1.5. O VALOR TOTAL MÁXIMO DE REFERÊNCIA para esta compra é de R$ 177.171,04 (Cento e setenta
e sete mil, cento e setenta e um reais e quatro centavos);
1.6. Para o alcance dos valores estimados foram realizadas pesquisas de preços no painel de preços do
governo federal, bem como preços de fornecedores de sítios eletrônicos e cotação direta com
fornecedores, conforme documentos constantes no processo, em observância ao disposto na IN n.
03\2017 – SLTI/MPOG;
1.7. Os produtos deverão ser INTEIRAMENTE NOVOS, DE PRIMEIRO USO;
1.8. Conforme necessidade, observada legislação de defesa do consumidor, os itens deverão possuir
manual de instrução ou guia de uso, contendo todas as informações necessárias de funcionamento,
conservação e manutenção dos materiais;
1.9. Quando não houver definição de cor nas especificações dos materiais, esta deverá ser escolhida
pelo IFAP dentre as disponíveis na cartela/mostruário da empresa vencedora, no momento da aquisi ção, quando for o caso;
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Para aquisição:
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O IFAP – Campus Porto Grande, necessita realizar a aquisição constante de itens de consumo
para os seus laboratórios. Os materiais solicitados serão utilizados em atividades fins das aulas práticas
dos componentes curriculares dos cursos ofertados por esse campi, bem como, nas atividades direcio nadas ao desenvolvimento de projetos e pesquisa coordenadas pela direção de ensino de acordo com
o planejamento docente/institucional. Salientamos que a falta desses materiais dificultariam a execução de práticas laboratoriais e de pesquisa.
Todo o levantamento do quantitativo de materiais foi realizado conforme necessidade de cada
Setor demandante, observada a análise de compra em exercícios anteriores e ainda observado a necessidade periódica desses materiais em relação à oferta das atividades dos cursos.
2.2. Para a adoção do Sistema de Registro de Preços:
O IFAP – Campus Porto Grande vem adotando o registro de preço para contrações futuras, com o
objetivo de diminuir o fluxo de material e agilizar os processos de aquisições, considerando ainda o teor do
material a ser licitado;
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 contratação
será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o que caracteriza a lei de demanda;
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.
Adotou-se, assim, o Sistema de Registro de Preço – SRP, considerando as hipóteses previstas
nos incisos I e 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 reali zada, 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. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. A presente compra trata-se de bens comuns, e 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 às normas da Lei 8.666/93 e suas alterações. Consideram-se bens comuns, para os
fins e efeitos desta compra, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.
4. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
4.1. 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.
4.2. Segundo o TCU licitações sustentáveis visam, além de outros aspectos, o desenvolvimento
regional 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 a dministração privilegiará,
na presente aquisição, a adoção da proposta mais vantajosa dentre aquelas que cumpram os padrões
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de qualidade socioambiental, quando aplicáveis, em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 01/2010 e alterações.
4.3. Por sua vez o Decreto nº 7.746/2012, alterado pelo Decreto nº 9.178/2017, regulamenta o
dispositivo da Lei de Licitações já citado, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes gerais para a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.
Conforme seu artigo 4º, são diretrizes de sustentabilidade, entre outras: I – baixo impacto sobre
recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; II – preferência para materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local; III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e
energia; IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; V – maior vida
útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; VI – uso de inovações que reduzam a pressão
sobre recursos naturais; VII – origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
serviços e nas obras; VIII – utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários
de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.
4.4. A Administração possui como base para suas aquisições e contratações o Guia Prático de
Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União, bem como o seu próprio Guia Prático de
Licitações Sustentáveis do IFAP, ambos com informações legais mais relevantes, do ponto de vista
ambiental, sobre objetos que fazem parte do dia a dia das licitações e contratações de qualquer órgão
público e, em diferentes níveis, acarretam algum tipo de impacto relevante no meio ambiente, seja na
fase de fabricação, de utilização ou de descarte.
5. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E/OU CATÁLOGO
5.1. Aos licitantes participantes, que se classificarem em primeiro lugar e que não tiverem suas
propostas recusadas na fase de aceitabilidade, poderão ser solicitados para apresentação amostras do
material e/ou catálogo, considerando o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para amostras, e 24 (vinte
e quatro) horas para catálogo (informar o prazo necessário), 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;
5.2. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da segunda 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;
5.3. A amostra deverá ser entregue diretamente na Seção de Gerenciamento de Licitações e Contratos
do Campus Porto Grande do IFAP – SELIC, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR 210, KM 103 s/
n, Bairro: Centro, Porto Grande/AP, Cep: 68997-000, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 17h
de segunda a sexta-feira;
5.4. 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.
5.5. 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;
5.6. 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.
5.7. 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.
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5.8. A empresa poderá enviar um técnico para acompanhar a análise das amostras, porém, sem ne nhum custo para o Instituto Federal do Amapá;
5.9. Para a análise e aprovação das amostras dos itens, caso, solicitadas serão utilizados os seguintes
critérios:
5.9.1. 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.
5.10.2. Critérios secundários, também de caráter eliminatório, que serão avaliados mediante a
realização 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 superfícies sem riscos na pintura e aparência sem bolhas, rachaduras e/ou defeitos na forma, quando for o caso.
6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. A entrega dos materiais será em remessa parcelada, conforme necessidade da Contratante;
6.2. O prazo de entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias, contados da entrega da nota de empenho
e/ou ordem de fornecimento, no seguinte endereço: Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Centro, Cep:
68997-000, no município de Porto grande, no Setor do almoxarifado do IFAP – Campus Porto Grande/
AP.
6.3. 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;
6.4. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;
6.5. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
6.6. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dia úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo circunstanciado.
6.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pe los prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.8. 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. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
7.1. Da Ata de Registro de Preços:
7.1.1. A vigência da Ata de Registro de Preços, proveniente desta compra não será superior a 12 (doze)
meses, incluídas eventuais prorrogações, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a
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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;
7.1.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, o IFAP não será obrigado a fazer a
aquisição dos materiais com a empresa assinante da ata, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições;
7.2. Do Contrato:
7.2.1. Considerando a unidade demandante da presente compra, será formalizado contrato, quando
necessário, conforme informações abaixo:
UNIDADE DEMANDANTE
CAMPUS AGRÍCOLA PORTO GRANDE

UASG

CNPJ

155941

010.820.882/0006-08

7.3. Cabe à 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, quando for o caso.
7.4 O instrumento de contrato poderá ser substituído por Ordem de Fornecimento mais a nota de em penho, por ocasião de fornecimento, a critério da Administração.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
8.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento
e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, no
que couber;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
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9.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
9.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.1.7. Atender aos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos neste Termo de Referência e
demais exigências relevantes à compra dispostas no Edital e seus anexos;
10. DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;
11.2. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
12.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente, conforme art. 15, §8º da Lei nº 8.666, de 1993, c/c Decreto nº 9.412, de 2018.
12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. 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.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,
a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Fraudar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer fraude fiscal;
13.1.6. Não mantiver a proposta.
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13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
13.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.4. 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
14. DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL
14.1. O licitante deverá apresentar a sua proposta final, com as seguintes informações:
14.1.1. Especificação dos materiais a serem fornecidos, detalhando de forma clara, todas as
informações;
14.1.2. O correio eletrônico, número de telefone e contato do responsável pela proposta, para
realização dos chamados;
14.1.3. Todas as especificações do material ofertado devem estar de acordo com as especificações
constantes deste Termo de Referência, inclusive preços unitários e preço total;
14.1.4. 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 material
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, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada das obrigações;
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14.1.5. A proposta deverá incluir informações de atendimento aos padrões de sustentabilidade,
quando necessários, conforme estabelecido neste Termo de Referência;
14.1.6. Prazo de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. A dotação orçamentária será de acordo com a Unidade Gestora da respectiva Unidade
Demandante que emitirá as Notas de Empenho, conforme quadros abaixo:
UNIDADE GESTORA

UASG

CAMPUS PORTO GRANDE

155941

ITEM

FONTE

PROGRAMA DE
TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA E SUBITEM

01
02 A03, 06 A 08, 12 A
13, 22 A 23, 30 A 32, 92,
95, 111, 132
04, 116, 163
05, 10 a 11, 14 a 16, 18
a 20, 24 a 26, 33 a 57,
59 a 64, 102 a 110, 112
a 114, 117 a 123, 127 a
131, 133 a 145, 147 a
161, 165 a 169.
09, 58, 124 a 126, 162,
164.
17, 21, 27 a 29, 65 a 91,
93 a 94, 96 a 101, 115,
146.

810

108908

339030-28

108908
810
810

339030-42
108908

339030-31

108908
810

810

339030-35

108908

339030-11

108908
810

339030-18

16. DO PAGAMENTO
16.1.Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, Art. 28, o pagamento referente à prestação do serviço,
caso solicitado, será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do atesto das faturas/notas fiscais, observada qualquer alteração posterior da lei;
16.2. Ao IFAP reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar que o
material não corresponde às especificações dos itens conforme este Termo de Referência e da
proposta apresentada;
16.3. O pagamento será efetivado à Contratada, em moeda nacional e por meio de ordem bancária.
16.4. O pagamento à Contratada somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que
lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplência contratual;
16.5. 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.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Em todos os materiais deverão constar, em suas embalagens, descrições e especificações na língua portuguesa, ou apresentar rótulo com as mesmas características;
17.2. 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, 25 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
( ) Aprovo o TR e autorizo a Licitação, assim como o
lançamento da IRP.
( ) Não aprovo o TR e não autorizo a Licitação, assim
como o lançamento da IRP.

Rafael Bruno Bandeira de Sousa
Seção de Gerenciamento de Licitações e
Contratos.
Siape 1608097

José Leonilson Abreu da Silva Junior
Ordenador de Despesas – Campus Porto Grande
Portaria 215/2019/GR/IFAP
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ANEXO II
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
X

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Marca
Especificação (se exigida no
edital)

Modelo
(se exigido no
edital)

Unidade

Quantidade Valor Un

Prazo garantia ou
validade

31. VALIDADE DA ATA
31.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.
32. DO CONTRATO E DA NOTA DE EMPENHO
32.1.
O fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência
desta Ata, para assinatura do contrato e/ou retirada da nota de empenho, dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, seus anexos e nesta ATA.
32.2.
O prazo para assinatura do contrato, e consequente retirada da nota de empenho, poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor beneficiário
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo IFAP.
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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
CAMPUS AGRÍCOLA PORTO
GRANDE

ENDEREÇO DE ENTREGA
Rodovia BR 210, KM 103 s/n, Bairro: Centro, Porto Grande/AP,
CEP: 68.997-000

34.2.
A entrega deverá ser feita diretamente aos locais supracitados, no horário das 08h30min
às 11 h e das 14 h às 17 h, de segunda a sexta-feira;
34.3.
Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a
permitir completa segurança durante o transporte, observando o critério de sustentabilidade
conforme disposto no Termo de Referência.
35. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
35.1.
A contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à administração e das cabíveis cominações legais.
35.2.
Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de
quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá
aplicar as seguintes penalidades, sendo que as previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II:
35.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a contratante;
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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
36.3.4. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
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36.4.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
36.5.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
36.5.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
36.5.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
36.5.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
36.5.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

36.6.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
36.7.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
36.7.1. Por razão de interesse público; ou
36.7.2. A pedido do fornecedor.
37. CONDIÇÕES GERAIS
37.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
37.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
37.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminha para publicação.
Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO III
ORDEM DE FORNECIMENTO N° 00/0000
ARP nº: 00/0000
NOTA DE EMPENHO N.°: 0000NE000000
O (autoridade competente) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá, no uso
de suas atribuições legais, resolve:
Determinar a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ: 00.000.000/0000-00, situada na Rua/Av.
Xxxxxxxxxx, nº , bairro, cidade-UF, na pessoa de seu Representante Legal, a fornecer os seguintes
produtos, conforme nota de empenho anexa:
Item da ARP

Valor Global

Especificação

Quantidade

Valor unitário

Total

R$ 00.000,00

R$ 00.000,00
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
CAMPUS AGRÍCOLA PORTO
GRANDE

ENDEREÇO DE ENTREGA
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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