SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ.
CAMPUS BELÉM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2018.
Processo Administrativo n° 23051.000234/2017-11
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ.- CAMPUS BELÉM, por meio da pregoeiro Jose Maria Santos de Lima,
sediado à Avenida Almirante Barroso, nº 1155, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 19/02/2018.
Horário: 9:00 Horário de Brasília
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
UG/GESTÃO: 158306/26416.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto à aquisição de material de consumo para atender a Seção de
Produção Gráfica - SPG para atender as demandas educacionais do IFPA - Campus Belém de acordo com as
condições, quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos e no Termo de Referência.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: Gestão/Unidade:158529; Fonte:
0112000000; Programa de Trabalho: 108829; Elemento de Despesa:339030; PI:F20RLP60CBN.
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br , com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010.
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4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o micro empreendedor
individual – MEI, nos limites previstos da Lei complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.3.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.3.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.6. Em todo caso, a Administração deverá fundamentar qualquer opção adotada, vez que “...a
vedação de empresas em consórcio, sem que haja justificativa razoável...” pode ser considerada
restrição à competitividade do certame (TCU, Ac n. 963/2011-2ª Câmara, Item 9.2.1).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos. n° 42 a 49;
4.4.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
4.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.6. Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde de que seja comprovado que
o plano de recuperação foi aprovado e homologado judicialmente, com a recuperação já deferida (art. 58, da
Lei 11.101, de 2005)
5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta 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.
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5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.

5.3. O 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.

5.4. Incumbirá ao 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 quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
5.6.1. Valor unitário e total do item;
5.6.2. Marca;
5.6.3. Fabricante;
5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.

5.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das ondições
da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 dias, a contar da data de sua apresentação.
5.11. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o produto
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no
Termo de Referência.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
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6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 001 milésimos de segundo.
6.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação.
6.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 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
recepção de lances.

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.

6.15. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
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6.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como
microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
6.18.2. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não
serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada
como um dos critérios de classificação.

6.19. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de
1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido
nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
6.19.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de
1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao
direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício
em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
6.19.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de
2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

6.20. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por
objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos
manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo
Pregoeiro.
6.20.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a
proposta classificada em primeiro lugar.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais
das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no
art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
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7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.
7.4. O pregoeiro pode solicitar via chat do comprasnet que o participante confirme o valor oferta, o qual será
dado cinco minutos e se o licitante não responder será desclassificado.

7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da
proposta.
7.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 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.
7.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
7.5.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 dias úteis contados da solicitação.
7.5.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
7.5.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.5.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.5.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
7.5.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.5.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 dias, após o qual poderão ser descartadas pela
Administração, sem direito a ressarcimento.
7.5.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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7.6. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado
nacional.

7.7. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos
técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de
preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
7.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas,
para fins de nova aplicação da margem de preferência.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3. 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).
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5. 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.
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8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

8.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
11.10.10.
8.2.1.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.2.2.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,deverão
apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

8.4. Habilitação jurídica:
8.4.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.4.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
8.4.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
8.4.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
8.4.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
nº 5.764, de 1971;
8.4.7.
No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos
termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
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8.4.8.
No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.4.9.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
8.4.10.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.5.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.5.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.5.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
8.5.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.5.6.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

8.5.7.
caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.5.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
8.5.9.
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de
regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição,
aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2010,
deverão apresentar a seguinte documentação:
8.6.1.
certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica;
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8.6.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.6.2.1.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
8.6.2.2.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
8.6.3.
A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

8.6.4.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % do valor estimado da contratação ou
do item pertinente.

8.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 horas,
após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso
de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do
e-mail
licitacao.campusbelem@ifpa.edu.br Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 05, após
encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.
8.8.1.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.9.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.
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8.9.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
8.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

8.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 horas, a contar
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11. DOS RECURSOS
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.1.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13. DO PREÇO

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
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16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da data final do período
de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei n°8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota
fiscal apresentada.

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

16.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas no edital.

16.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
16.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
16.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
16.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

16.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
16.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
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entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2.

Apresentar documentação falsa;

17.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.5.

Não mantiver a proposta;

17.1.6.

Cometer fraude fiscal;

17.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.3.1. Multa de 20% sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

17.6. 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.
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17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

18.2. A

impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-mail
licitacao.campusbelem@ifpa.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Almirante
Barroso, nº 1155, Seção de Protocolo.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. 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 pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

19.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
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19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br , e também
poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida: Almirante Barroso, nos dias úteis, no horário das 08:00 as
12:00 horas e das 14:00 as 15:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo de Propostas;
ANEXO III - Modelo de Declarações;
ANEXO IV- Declaração de ausência de Impedimentos;
ANEXO V - Autorização de Fornecimento.

Belém(PA), 30 de Janeiro de 2018.

.
Jose Maria Santos de Lima
Pregoeiro
Campus Belém/IFPA

Ronaldo Joaquim Gomes Mourão
Chefe da Seção de Produção Grafica

Portaria n° 42/2017

IFPA/ Campus Belém
Portaria nº 275/2016-GAB

APROVO o presente Termo de Referencia, considerando a importância da Contratação e em face das
justificativas apresentadas. Encaminhe-se à Diretoria de Administração e Planejamento-DAP para as devidas
providências.
Portanto, Autorizo o prosseguimento do presente processo na forma apresentada neste Termo de
Referência, e encaminhe-se à Divisão de Administração e Compras-DACOM do IFPA, para continuidade deste
processo.

Conforme previsão legal e as peças juntadas aos autos do Processo nº 23051.000234/2017-11,
autorizo a realização da fase externa do certame.

Belém(PA), ____ de _________________ de 2018.

____________________________________
Manoel Antonio Quaresma Rodrigues
Diretor Geral do Campus Belém IFPA
Portaria n°603/2015-GAB-Reitoria
Ordenador de Despesas do campus Belém/IFPA
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO Nº 01/2018.
Processo Administrativo n° 23051.000234/2017-11
1. OBJETO

1.1. Aquisição de material de consumo para atender a Seção de Produção Gráfica – SPG do IFPA
(Campus Belém), conforme discriminado no item 3.
2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição proveniente deste Termo de Referência está em completa conexão com o
planejamento definido pela DAP- IFPA, de acordo com sua missão, em especial no que diz respeito a
suprir as demandas de solicitação de Serviços Gráficos do IFPA (Campus Belém) e buscar assim
atender às Coordenações, Diretorias e demais setores do IFPA.
3. QUALIFICAÇÃO TECNICA

3.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível com o objeto deste
Termo de Referência, por intermédio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica,
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
3.2. Para os itens 08 a 11 e 14 a 17, o produto ofertado deve ser ORIGINAL DO FABRICANTE, não
sendo aceita em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados,
recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão n.º 1.622/2002
- PLENARIO). No caso de produto de marca diferente da marca do equipamento a que se destina,
os licitantes deverão apresentar junto com sua proposta de preços, LAUDO expedido por entidade de
reconhecida idoneidade, que comprove o seu bom desempenho quando nele utilizados. (TCU, Decisão n.º
1.622/2002 - PLENARIO):
3.2.1. O Laudo acima mencionado poderá ser emitido por qualquer INSTITUIÇÃO DE ENSINO
E PESQUISA ou ainda, LABORATÓRIO COM RECONHECIMENTO PÚBLICO nessa
atividade.
3.2.2. Esse Laudo deverá ser direcionado ao produto ofertado, ou seja, o cartucho ensaiado
deve ser idêntico ao ofertado (mesma referência), conter as informações necessárias para a
imediata identificação do produto e seu fabricante.
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1.Trata-se de aquisição de material de natureza comum, havendo possibilidade de competição,
uma vez que os materiais são considerados comuns e existem empresas que podem concorrer para
participarem do certame, e que a referida aquisição define-se como pregão, com respaldo no Decreto
n° 10.520/2002, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto n° 5.450/2005, no
Decreto n° 8.538/2015, no Decreto n° 3.555/2000, na LC n° 123/2006, e subsidiariamente na Lei
n°8.666/93.
4.2. O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais
de mercado. Desta forma, entendemos que o objeto pode ser classificado como bem comum, para
fins do disposto no parágrafo único, artigo n° 1º do Decreto n°10.520, de 17 de julho de 2002,
podendo, portanto, ser adquiridos por meio de processo licitatório na modalidade pregão.
4.3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.3.1. Declaramos para os devidos fins que os materiais a serem adquiridos são de natureza
comum conforme Decreto n°5.450 de 31 de maio de 2005, art. 2º, § 1º Consideram-se bens e
serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.
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4.3.2. Decreto n°5.450/2005 – Artigo n° 4º - Nas licitações para aquisição de bens e serviços
comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma
eletrônica.
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes
que atenderem às especificações do Edital e seus anexos. Dessas, será declarada vencedora a
licitante que oferecer o menor valor unitário por item, observadas as seguintes condições:
5.1.1 A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis, sob pena de
desclassificação sumária da proposta.
5.1.2 Considerar-se-ão preços inexeqüíveis aqueles que não demonstrem sua viabilidade,
através de documentação que comprove que os custos dos insumos não são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são incompatíveis com a execução do objeto
do contrato.
6. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE DOS MATERIAIS

6.1. Descrição do objeto:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12
13

14

15

MATERIAL

Espirais plásticos para encadernação – bitola 0,9mm p/
Formato A-4
Espirais plásticos para encadernação – bitola 14mm p/
Formato A-4
Espirais plásticos para encadernação – bitola 20mm p/
Formato A-4
Espirais plásticos para encadernação – bitola 33mm p/
Formato A-4
Lubrificante industrial em spray lub, antiferrugem, frasco
com 300 ml.
Estopa, pacotes com 01Kg cada.
Envelopes plásticos opaco com lacre adesivo de segurança
(para concurso), formato 42x31cm, para empacotamento
de provas – para material sigiloso.
Tinta PRETA original do fabricante do equipamento, para
impressora RISO MODELO COMCOLOR 7050. REF: S6308G.
Tinta AMARELA original do fabricante do equipamento,
para impressora RISO MODE LO COMCOLOR 7050.
REF: S-6311G.
Tinta CYAN original do fabricante do equipamento, para
impressora RISO MODELO COMCOLOR 7050. REF: S6309G.
Tinta MAGENTA original do fabricante do equipamento,
para impressora RISO MODELO COMCOLOR 7050. REF:
S-6310G.
Lata (01 quarto) de Formicola para uso em encadernação.
Cola Vermelha para blocagem de papel, frasco com 05
litros cada.
TONER PRETO P/ WORKCENTRE 7556 ATE 26K PGS
REF.: 006R01517,
MARCA XEROX (produto original do fabricante do
equipamento).
TONER YELLOW P/ WORKCENTRE 7556 ATE 15K PGS
REF.: 006R01518, MARCA XEROX (produto original do

UND

QUANTIDADE

Und.

500

Und.

500

Und.

500

Und

500

Frasco

05

Pacote

20

Und

1.000

Und.

03

Und.

03

Und.

03

Und.

03

Lata

02

Frasco

02

Und.

02

Und.

02

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL
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fabricante do equipamento).
TONER MAGENTA P/ WORKCENTRE 7556 ATE 15K
PGS REF.:006R01519, MARCA XEROX
(produto original do fabricante do equipamento).
TONER CYAN P/ WORKCENTRE 7556 ATE 26K PGS
REF.: 006R01517, MARCA XEROX (produto original do
fabricante do equipamento).
Película Bopp para termolaminadora MGL Plast 650 –
textura: BRILHO, extensão 250 m etros, 30 micra, largura
550mm, tipo a quente.

Und.

02

Und.

02

Rolo

02

19

Cola branca, frasco com 01 litro cada.

Litro

02

20

Papel branco, tipo off-set, formato 66x96cm – 180g/m –
pacotes c/ 500 fls.

Pacote

40

16

17

18

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO
6.1. Os materiais serão adquiridos em estrita obediência às especificações descritas no item 5.
6.2. O prazo de entrega máximo é de vinte (20) dias contados a partir da data de recebimento do empenho.
6.3. A empresa vencedora deve apresentar documentação pertinente ao objeto. Para materiais regidos por
normas de padronização, serão exigidos os certificados emitidos pelos órgãos de controle e regulamentação.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente.
7.2. Realizar a entrega dos materiais no Almoxarifado do IFPA-Campus Belém, sito à Avenida Almirante
Barroso, nº 1155 - Bairro do Marco, Belém, Pará, em dias e horários de expediente comercial, devendo prever,
quando for o caso, carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para descarregamento e entrega dos
materiais até sua conferência preliminar pela equipe do Almoxarifado.
7.3. Fornecer os materiais em suas embalagens originais e adotar todas as medidas preventivas no sentido de
se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a qualidade e a quantidade fornecida.
7.4. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de
acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes
da aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros
em decorrência da sua condição de empregadora.
7.5. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais,
originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
7.6. Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação.
7.7. Não se valer do contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar
os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de
desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante;
8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
8.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de
requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, e em
atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, quando da aquisição
de bens, deverá ser exigido os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental para os itens 01 a 20:
a) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de
menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
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c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com
o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção
durante o transporte e o armazenamento;
d) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, por servidor especialmente designado
pelo Diretor Geral do IFPA - Campus Belém, nos termos do art.n° 67 da Lei nº 8.666/93, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo;
9.2. Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela empresa contratada até o décimo dia útil após a
apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” ao recebimento dos bens;
9.3. Observar para que durante o prazo de entrega (subitem 6.2) sejam cumpridas as obrigações assumidas
pela empresa contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
9.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o material entregue quando não atender as especificações do Termo de
Referência;
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, convocado dentro do prazo
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
10.2. Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no
instrumento contratual 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, sem o prejuízo de outras:
a) Advertência;
b) Multa de dez por cento, calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa injustificada do
adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais penalidades;
c) Multa de um décimo por cento ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não
entregue da Nota de Empenho, até o décimo quinto dia, sem prejuízo das demais penalidades;
d) Multa de cinco décimos por cento ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não
entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais penalidades;
e) Multa de dez por cento, calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela
recusa injustificada na entrega dos materiais nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades;
f)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração,
por um período não superior a 02 dois anos;

g)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93.

10.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de dez dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pelo IFPA - Campus Belém.
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10.4. As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo ou em parte,
quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovados pela empresa contratada, por
escrito, no prazo máximo de cinco dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.
10.5. Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do Tesouro Nacional, através de
Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e Finanças do IFPA - Campus Belém, no
prazo de cinco dias, a contar da data da notificação, podendo a administração do IFPA - Campus Belém reter o
valor correspondente de pagamentos futuros devidos à empresa contratada, ou ainda cobrá-la judicialmente,
segundo a Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
10.6. As penalidades referidas no caput do artigo n°81 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às
demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem
fornecer os materiais.
10.7. Para as penalidades previstas neste Termo de Referência será garantido o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: Gestão/Unidade:158529;
Fonte: 0112000000; Programa de Trabalho:108829; Elemento de Despesa:339030; PI:F20RLP60CBN.
11.2. O custo estimado da presente contratação é definido levando-se em consideração a média sobre os
orçamentos da pesquisa de preços de mercado anexa.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização do contrato será exercida por representante da contratante, neste ato denominado FISCAL,
devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando
ciência de tudo à empresa contratada (Art. 67 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).
12.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa
contratada, até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições
técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos (Artigo n° 70 da Lei nº 8.666/93, com suas
alterações).
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os endereços das
partes constantes no preâmbulo deste contrato;
12.2. Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados
sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo;
12.3. A tolerância ou o não exercício, pela CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste
contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos,
podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer tempo;
12.4. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.5. Aplica-se ao presente contrato, o estipulado na Lei Federal nº 8.666/93 na Lei Federal nº 10.520/02, para
sua execução e, especialmente, para os casos omissos;
12.6. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a execução do contrato, quando lhe convier;
12.7. A Nota de Empenho de despesas terá força de contrato, conforme prevê o artigo n° 62 da Lei nº
8.666/93;
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12.8. - Qualquer atraso injustificado na entrega incorrerá na aplicação da respectiva sanção administrativa,
conforme o disposto no item 10 deste termo.

Belém(PA), 30 de Janeiro de 2018.

Ronaldo Joaquim Gomes Mourão
Chefe da Seção de Produção Grafica
IFPA/ Campus Belém
Portaria nº 275/2016-GAB

_________________________________________
José Maria Santos de Lima
Pregoeiro do Campus Belém IFPA
Portaria n°42/2017-GAB- de 02/02/2017

APROVO o presente Edital de Pregão Eletrônico, considerando a importância da Aquisição e em face das
justificativas apresentadas. Encaminhe-se à Diretoria de Administração e Planejamento- DAP para as devidas
providências.
Portanto, Autorizo o prosseguimento do presente processo na forma apresentada neste Termo de
Referência, e encaminhe-se a Divisão de Administração e Compras- DACOM do IFPA, para continuidade deste
processo.
Conforme previsão legal e as peças juntadas aos autos do Processo nº 23051.000234/2017-11, autorizo a
realização da fase externa do certame.
Belém(PA), 21 de dezembro de 2017.
_________________________________________
Manoel Antonio Quaresma Rodrigues
Diretor Geral do Campus Belém IFPA
Portaria n°603/2015-GAB-Reitoria
..
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTAS / MATERIAIS
TIMBRE
(Facultativo)
Ao
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará-IFPA campus Belém
Pregão Eletrônico n°: 01/2018.
Processo: 23051.000234/2017-11
Razão social da empresa: XXXXXXXX
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
Endereço: XXXXX
Telefone: (XX) xxxx-xxxx [Ramal: xxxx] – Fax: (XX) xxxx-xxxx – Celular: (XX) xxxx-xxxx
Email: xxxx@xxxx.com.br
Banco: XXXX; Agência: XXXX; C/C: XXXX
Representante da empresa: Nome ____________; Telefone: xxxx-xxxx; Email: xxxx@xxxx.com.br

ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

TOTAL DOS ITENS

VALOR
UNT

R$ XXX,XX

VALOR
TOTAL

R$ XXX,XX

VALIDADE DA PROPOSTA:
60 dias
GARANTIA/VALIDADE:
Um ano
PRAZO DE ENTREGA:
20 dias
Declaramos que nos nossos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos,
taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais
encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, nada
mais sendo válido pleitear a esse título.

____________________________________
Assinatura
OBS: NÃO SERÁ ACEITA A DESCRIÇÃO “CONFORME O EDITAL”.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÕES
— DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE.
—DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
— DECLARAÇÃO AUTORIZANDO O IFPA PARA INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES.
— DECLARAÇÃO FIRMADA PELA LICITANTE, DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE.
Obs: É preferencial que encaminhe este documento em uma única página.

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do Edital do
Pregão Eletrônico nº 01/2018, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos
apresentados.

Belém,

de

de 2018.

________________________________________
Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO
(nome da empresa)______________, C.G.C. nº______________,(endereço
completo),______________declara,sob as penas da lei ,que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitação no processo Licitatório do Pregão Eletrônico nº 01/2018,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Belém,

de

de 2018.

___________________________________________
Nome e número da identidade do declarante

DECLARAÇÃO
(nome
da
empresa)______________,
C.G.C.
nº______________,(endereço completo),______________ , autoriza, por este instrumento o IFPA
campus Belém a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação
no processo licitatório do Pregão Eletrônico nº 01/2018.

Belém,

de

de 2018.

___________________________________________
Nome e número da identidade do declarante
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DECLARAÇÃO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 01/ 2018
...........................................................,
inscrito
no
CNPJ
nº
...............................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº.....................................e do CPF nº ..............................................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
.......................................................................
(data)
.........................................................................................................................
(representante legal)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Obs: É preferencial que encaminhe este documento em uma única página.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DESCRITOS NOS §§ 4º e 9º DO ARTIGO 3º
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

(NOME DA EMPRESA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
inscrita no CNPJ no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do
CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no item 7.5.2 do
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018, que não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§
4º e 9º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

......................................
(data)

..........................................................
(representante legal)

Obs: É preferencial que encaminhe este documento em uma única página.
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Anexo VII
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Belém(PA), ___ de _____ de 2018.
Processo No. 23051.000234/2017-11
Ref: Pregão Eletrônico n° 01/2018
Assunto: XXXX
À firma: XXXX
Prezado(a) Senhor(a),
Em decorrência do processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 01/2018, para
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA GRÁFICA, tipo Menor Preço por Item, no qual essa
empresa foi adjudicada como vencedora, remetemos, em anexo, a(s) Nota(s) de Empenho nº 2018NE800XXX, e, na
forma do artigo n° 62, da Lei n° 8.666/93, que faculta a substituição do Contrato por outro instrumento hábil, estamos
encaminhando o presente documento, relativo à aquisição em epígrafe.
Consoante Edital Convocatório, e detalhado na proposta de V. Sª., a entrega do(s) material(ais) deverá
ser efetuada no prazo de até 20 (vinte) dias, a partir da data do recebimento desta e da Nota de Empenho.
Cumpre-nos informar que antes da efetivação do pagamento e, na forma prevista na legislação e no Edital
convocatório, o aludido pagamento só será efetuado mediante atestado comprobatório da entrega do(s) material(s),
bem como, consulta "on line", da situação cadastral dessa Empresa, ficando o referido pagamento suspenso, no caso
de haver alguma pendência no SICAF.
Para controle de V. Sª., informamos ainda que, pela legislação vigente, caso ocorra atraso na
entrega de qualquer dos itens de fornecimento, a licitante vencedora estará sujeita,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ao pagamento de multa de mora de
0,5% (meio por cento) ao dia, por atraso injustificado na execução do conteúdo da Autorização de
Fornecimento, calculada sobre o valor do material não fornecido, até o limite de 10 (dez) dias, a ser
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial.
Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento o IFPA
Campus Belém poderá proceder à rescisão unilateral deste instrumento, hipótese em que o FORNECEDOR
também se sujeitará às sanções administrativas previstas no Edital e no Estatuto das Licitações.
Informamos ainda a V. Sª. que a inobservância aos prazos e obrigações estipulados no Edital do Pregão
Eletrônico nº 01/2018, implicará as penalidades previstas no artigo n° 28 do Decreto nº 5450/2005 e artigo n° 87, e
seus parágrafos, da Lei n° 8.666/93.
Finalmente, informamos que a contratação deverá ser cumprida em estrita observância à Lei n° 8.666/93 e
suas alterações, devendo V. Sª. à por o "De acordo", na cópia deste expediente, o qual deverá ser devolvido a este
IF, para ulteriores providências.
Atenciosamente,
De acordo
Em: ........./........./.........
___________________________
Representante legal da Empresa
Assinatura

Av. Almirante Barroso, 1155 – Marco - 66.093-020 - Belém/PA - CNPJ: 10.763.998/0003-00 IFPA campus Belém
Gestão: 26.416 – UG:158306 Tel.: (91) 3201-1729 - Email: licitacao.campusbelem@ifpa.edu.br

27

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ.
CAMPUS BELÉM

DECLARAÇÃO PPA/LDO
Declaramos para os devidos fins de prova e em conformidade com o Plano Plurianual – PPA e a
Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, conjuntamente com a Lei Orçamentária Anual – LOA, previstas
para o exercício de 2018, que este Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará-IFPA
possui Dotação Orçamentária para efetuar os compromissos com o Pregão Eletrônico nº01/2018, que
tem como Objeto a Contratação de Empresa de Pessoa Jurídica Especializada para a Aquisição de
Materiais de Consumo, para uso na Gráfica do IFPA campus Belém, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos nos Anexos da Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2018, o campus Belém IFPA
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no Decreto n° 7.892, de 23/01/2013, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000
e alterações posteriores; pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005; pela Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006; pelo Decreto n°8.538 de 06/10/2015; pelo Decreto nº 7.174, de 12/05/2010; pela IN SLTI/MP
nº 02, de 30/04/2008; pela IN SLTI/MP nº 04, de 12/11/2010; pela IN SLTI/MPOG nº 2, de 11/10/2010, e
legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações
posteriores, pelas demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente, bem como as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e no Processo nº
23051.000234/2017-11, podendo assim, a qualquer tempo serem empenhadas as despesas necessárias
para o fornecimento dos referidos materiais.
Declaro ainda, que existe crédito orçamentário suficiente para realização das despesas para
atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União para o exercício de 2018, que será executado na Conta Orçamentária vigente, na classificação
abaixo: Gestão/Unidade:158529; Fonte: 0112000000; Programa de Trabalho:108829; Elemento de
Despesa:33.90.30; vinculado ao PI:F20RLP60CBN, Nota de Empenho nº 2018NE800XXX, devidamente
apropriada, da vigente Lei Orçamentária Anual.
Por ser verdade, firmo a presente, para que surta efeitos legais pertinentes.
Belém(PA),

de

de 2018.

_____________________________________________
MANOEL ANTONIO QUARESMA RODRIGUES
Portaria nº 603/15-GAB/IFPA
Instituto Federal do Pará – Campus Belém
Diretor Geral
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