SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO/PE – REITORIA

IF SERTÃO-PE
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 33/2012
Regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº 5.450/2005, e
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.

OBJETO:

Eventual Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de
Informática, Áudio, Vídeo e Eletrônicos, para atender a demanda do Programa
Nacional de Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal – PRONATEC
ministrado pelo IF Sertão/PE.
SESSÃO PÚBLICA
DATA:

20/11/2012

LOCAL:

www.comprasnet.gov.br

UASG ÓRGÃO GERENCIADOR

158149 – Reitoria.

HORÁRIO: 10:00 horas

(Horário de Brasília)

Pregoeiro:
Antonio Gomes Barroso de Sá
Portaria n° 242 de 09/05/2012

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia
do Sertão Pernambucano – Reitoria – PE.

Equipe de Apoio

Rua Coronel Amorim n° 76, Centro, Petrolina – PE,
CEP: 56.302-320.

Silvanio Antonio de Carvalho

TEL: (087) 2101-2350

Evandro Nunes Bomfim

E-mail: licitacoes@ifsertao-pe.edu.br.

Luciano Marcos Rangel L’ Hotellier
Portaria nº. 186 de 16/04/2012
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP
PREÂMBULO
__________________________________

INSTITUTO FEDERAL
PERNAMBUCANO

DE

EDUCAÇÃO,

CIÊNCIAS

E

TENOLOGIA

DO

SERTÃO

PREGÃO ELETRÔNICO por SRP n° 33/2012
PROCESSO n° 23302.000349/2012-94
DATA DE ENVIO DAS PROPOSTAS: a partir da publicação
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/11/2012
HORÁRIO: a partir das 10:00 horas (horário de Brasília)
LOCAL: www.comprasnet.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 33/2012
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano,
aqui denominado de IF Sertão-PE, o Sr. Sebastião Rildo Fernandes Diniz, usando da sua
competência delegada na Portaria Ministerial nº 046, de 07 de janeiro de 2009, publicada no DOU de
09 de janeiro de 2009, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local
acima indicado, fará realizar licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS – TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme
autorização contida no Processo nº 23302.000349/2012-94, objetivando a Eventual Contratação de
empresa especializada na locação de equipamentos de Informática, Som, Vídeo e Eletrônicos
para atender a demanda do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC
ministrado pelo IF Sertão-PE, de acordo com o que dispõe a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, (alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de
2000 e pelo Decreto nº. 3.784, de 06 de abril de 2001) o Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de
2001, nº. 4.342, de 23 de agosto de 2002, nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto nº 3.722, de 9 de
janeiro de 2001, Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1996, Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, IN/SLTI n° 01 de 19 de janeiro de
2010, IN/SLTI nº. 02, de 30 de abril de 2008, alterada pelas IN/SLTI nº 03, 15 de outubro de 2009 e nº
04, de 11 de novembro de 2009, e subsidiariamente as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, nas condições previstas neste Edital e seus Anexos e neste Processo nº 23302.000349/201294.
Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I:

Termo de Referência

ANEXO I – A:

Quantitativo e descrição dos itens do Serviço

ANEXO I – B:

Modelo de Proposta

ANEXO II:

Modelo de Declarações de Fato Superveniente e de não Emp. Menor

ANEXO III:

Planilha de composição de preços com valores de referência admitidos
pela Administração;

ANEXO IV:

Modelo de Ata de Registro de Preços;

ANEXO V:

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

ANEXO VI:

Minuta de Contrato;

ANEXO VII:

Modelo de Declaração de Responsabilidade Ambiental.
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1. OBJETO

1.1
Constituem objetos desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS visando a Eventual
Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos de Informática, Som, Vídeo
e Eletrônicos para atender a demanda do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego PRONATEC ministrado pelo IF Sertão-PE, de acordo com suas necessidades, conforme condições
e especificações constantes neste edital e seus anexos, distribuído conforme descrito no anexo I
deste edital.

1.2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sertão Pernambucano – Reitoria,
como órgão gerenciador, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores,
nem as quantidades indicadas no anexo I (Termo de Referência), podendo até realizar licitação
específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o
benefício do registro de preços terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da lei nº 8.666/93,
reafirmada no art. 7º, do decreto nº 3.931/01.
1.3

DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1.3.1 - Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente
licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 de 19 de
janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão:
1.3.2 – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
1.3.3 – 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;
1.3.3 – 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; e
1.3 4 – 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), bifenil-polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs).
1.3.5 – A comprovação do disposto nestes subitens acima poderá ser feita mediante
apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada,
ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigências do edital.
2–

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1
O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma
do anexo IV e nas condições previstas neste Edital.
2.2
A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.
3–

DOS ESCLARECIMENTOS INICIAIS E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 -

Esclarecimentos Iniciais

__________________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO/PE – REITORIA

3.1.1. O Pregão Eletrônico é um procedimento licitatório, regulamentado pelo Decreto 5.450,
de 30/05/2005, onde o fornecedor faz o encaminhamento de sua proposta de preços por intermédio
da internet e, no horário previsto em edital para a abertura da sessão, toma conhecimento das demais
propostas de preço e tem oportunidade de participar da etapa competitiva oferecendo sucessivos
lances de menor valor por meio do sistema Pregão Eletrônico disponível no sítio COMPRASNET
(www.comprasnet.gov.br). Para uso desse sistema, o fornecedor deve possuir uma senha de
acesso que poderá ser obtida cadastrando-se em área especialmente destinada a fornecedores
existentes naquele endereço eletrônico.
3.1.2. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens e prestação de serviços, regulamentada
pelo Decreto nº 3.931, de 19/09/2001, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e
prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste
Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata sem, no
entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do
certame.
3.1.3. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento
vinculativo do licitante com a administração pública, com característica de compromisso para futura
contratação, onde os vencedores manterão seus preços registrados durante o período de 12 (doze)
meses, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão. Tornandoos disponíveis a todos os órgãos integrantes para que, caso o desejem, efetuem suas aquisições nas
quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame. A fim de manter o
controle nas futuras adesões faz necessária a remessa da cópia da Nota de Empenho dos objetos
empenhados deste Pregão pelos órgãos integrantes.
3.2 -

Das Condições Para Participação
Poderão participar deste Pregão as empresas que:
3.2.1. Atendam às condições deste Edital e seus anexos;
3.2.2. Desempenhem atividades que tenham pertinência com o ramo do objeto licitado;

3.2.3. Estejam obrigatoriamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, sítio: www.comprasnet.gov.br, o qual trata a Instrução Normativa nº 2, de
11/10/2010 da SLTI/MPOG, e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus Anexos,
inclusive quanto ao prévio credenciamento, na forma do item 3.3;
3.2.3.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do
presente pregão, deverão providenciar, no mínimo, o seu credenciamento e a habilitação deste junto
a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior
à data do recebimento das propostas (Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 3.722/2001, alterado
pelo Decreto nº 4.485/2002);
3.2.3.2. As empresas só precisam está credenciadas, o que representa, no mínimo o NÍVEL
DE CREDENCIAMENTO I JUNTO AO SISTEMA (Conforme decisão do Tribunal de Contas da
União Acórdão 1315/2012 – TCU – Plenário).
3.2.4. Não poderão participar as empresas licitantes interessadas que se encontrem sob
processo de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no
País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
3.3.
Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos
e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital;
3.4.
O licitante, no caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), em campo
próprio do sistema eletrônico, deverá declarar que, para fazer jus aos benefícios previstos na Lei
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Complementar 123/06, atende aos requisitos do Art. 3º desta Lei. A falta de atendimento a esta
exigência implicará na preclusão do direito de exercer sua preferência.
__________________________________

4-

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), no sitio:
www.comprasnet.gov.br.
4.2.
Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade
competente do órgão promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os
licitantes que participam do pregão na forma eletrônica. (Art. 3º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.3.
O credenciamento da licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, o referido
credenciamento deverá abranger, no mínimo o NÌVEL I. (Conforme determinação do Acórdão nº
1.315/2012 – Plenário/TCU e Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
(Art.3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.5.
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 IF Sertão-PE promotora da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1
O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras por todas as transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes
e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha.
5.2
Incumbirá ainda 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.
5.3
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta eletrônica, com valores unitários e totais de cada item
cotado, exclusivamente pelo site www.comprasnet.gov.br (§ 1º, Art. 21, Decreto 5.450/05).
5.3.1 A partir da disponibilidade do edital no site www.comprasnet.gov.br e até o horário
estabelecido no preâmbulo do presente edital, para abertura das propostas os licitantes poderão rever
suas propostas, alterá-las, excluí-las ou substituí-la, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente,
a fase de recebimento de propostas.
5.4
A proposta de preço, contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado,
deverá ser enviada em campo próprio do sistema eletrônico,através de Anexo, PELO MENOR
PREÇO POR GRUPO. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a proposta deverá ser
utilizada para os valores unitários e totais por ITEM E POR GRUPO em conformidade com os
lances ofertados e enviada para o pregoeiro pelo próprio sistema Comprasnet (convocar anexo), ou
por fax (87) 2101-2350, RAMAL-2392/2393 ou pelos e-mail: licitacoes@ifsertao-pe.edu.br, de
acordo com a solicitação do pregoeiro em até 2 (duas) horas. Os originais deverão ser enviados para
o IF Sertão Pernambucano – Reitoria (Comissão de Licitação), no endereço constante do subitem
11.1.1, no prazo máximo de 48 ( quarenta e oito) horas contendo os seguintes dados:
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5.4.1 PREÇO TOTAL POR ITEM E POR GRUPO, de acordo com os preços praticados no
mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso
(total), expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações constantes do
anexo I do presente edital.
5.4.2 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessão;
5.4.3 Especificação clara, completa e minuciosa dos serviços, indicando referências que
possibilitem a clara identificação do bem proposto, observada as especificações constantes do Anexo
I deste edital.
5.4.4 Dever-se-á fornecer produtos, conforme descrição no anexo I deste edital. Devendo,
quando for o caso, ser indicada página na internet ou quaisquer outros meios onde possam ser
obtidas informações quanto às especificações técnicas dos materiais/serviços propostos.
5.4.4.1 O Pregoeiro poderá solicitar que a licitante envie catálogos, dos materiais integrantes
dos serviços ofertados, pelo FAX (87) 2101-2350, RAMAL-2392/2393, sendo que neste caso, os
originais ou cópias deverão ser enviados, juntamente com a proposta original e os documentos de
habilitação, para o endereço constante do subitem 11.1.1.
5.4.5 Prazo início da prestação dos serviços de locação não superior a 10 (trinta) dias,
contados a partir da data do recebimento da nota de empenho e assinatura do contrato.
5.4.6 Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídas todas as despesas com
a prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, frete, quaisquer outras que implicam direta ou
indiretamente na composição de preço.
5.4.7 Razão social, número do CNPJ/MF, endereço, telefone/FAX, e-mail da licitante
vencedora e dados completos do responsável para Assinatura da Ata de Registro de Preços (nome,
estado civil, profissão, RG, CPF, etc.)
5.4.8 Conter nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa,
para efeito de pagamento.
5.4.9 A participação no presente pregão eletrônico implica na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.
5.4.10 Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.
5.4.11 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente edital
e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis
5.4.12 Constatado qualquer defeito no todo ou em parte dos equipamentos envolvidos nos
serviços, bem como a própria otimização dos serviços, o contratante deverá sanar as possíveis
falhas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da comunicação pelo setor ou
servidor responsável, podendo este fornecedor substituir todos os quantitativos do item caso
haja problemas de execução e/ou fabricação em mais de 10%.
6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente, por meio eletrônico, via internet, para o e-mail licitacoes@ifsertao-pe.edu.br.
6.1.1. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimentos encaminhados
intempestivamente ou por meio de fax ou, ainda, por qualquer outro meio diferente do previsto no item
anterior.
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6.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão;
6.2.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas;
__________________________________

6.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame;
6.2.3. A impugnação deverá ser encaminhada por meio eletrônico, através do e-mail

licitacoes@ifsertao-pe.edu.br e entregue na IF Sertão-PE, Rua Coronel Amorim, 76, centro –
Petrolina-PE, CEP: 56.302.320.
6.2.4. Não serão aceitas petições de impugnação sem assinatura do representante legal da
empresa, intempestivas, ou enviadas por fax ou outro meio diferente dos previstos no subitem
anterior.
6.3. Ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na internet,
imprensa oficial e/ou em jornal de grande circulação, os esclarecimentos e as respostas às
impugnações somente serão encaminhadas à pessoa interessada e às demais empresas
interessadas que confirmarem o recebimento deste Edital, mediante o envio do Termo de Retirada
de Edital pela internet.
7. DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A partir das 10:00 horas (horário de Brasília) do dia 20/11/2012, terá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico por SRP nº 33/2012, com a divulgação das Propostas recebidas e início da etapa
de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05, publicado no DOU de 31 de maio
de 2005.
7.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
7.3. A eventual desclassificação de propostas será fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.4 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8. DA FASE DE LANCES
8.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (Art. 24, do Decreto nº
5.450/2005).
8.2. Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o licitante
será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo
sistema.
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
8.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, o valor do menor lance
registrado vedado à identificação do licitante.
8.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
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8.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances, observado, quando for o caso, o disposto na Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que
seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.10. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
8.10.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
9. DO CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO A
DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) –

SER

Lei Complementar nº. 123/2006.
9.1. Relativamente aos artigos 3º, 42 e 43, da Lei Complementar nº 123/2006, que tratam do
enquadramento e habilitação das ME/EPPs, além da verificação automática junto à Receita Federal
do porte da Empresa, refletida no Sistema após o encerramento da fase de lances, o fornecedor, no
ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, deverá declarar que atende os requisitos
do artigo 3º para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.
9.2. Ainda no que tange à habilitação, o favorecimento estabelecido nos artigos 42 e 43, da Lei
Complementar nº. 123/2006 permite ao fornecedor, ME/EPP, entregar a documentação com possíveis
restrições, as quais deverão ser sanadas no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por mais 02
(dois) dias quando for o caso. A habilitação é um procedimento do pregoeiro, não implicando em
qualquer alteração do Sistema, além da declaração já mencionada.
9.3. Relativamente ao empate para a modalidade “Pregão” de propostas entre fornecedores de médio
e grande porte e ME/EPP, previstos nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, o
Sistema de Pregão Eletrônico passa a disponibilizar funcionalidade que, após o encerramento da fase
de lances, identificará em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo a comparação entre os
valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME/EPP, e das demais ME/EPPs na ordem de
classificação.
9.4. A proposta de ME/EPPs que se encontrar na faixa até 5% acima da proposta de menor preço
estará empatada com a primeira colocada e terá o direito, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo Sistema, de encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o
desempate.
9.4.1. Para viabilizar o procedimento referido no item 9.4, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhando mensagem também automática, por meio do chat, convocando a ME/EPP que se
encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos sob pena de
decair do direito concedido. Caso a ME/EPP classificada em segundo lugar desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma
condição, na ordem de classificação. Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a
nova classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
9.4.2. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPPs empatadas em segundo lugar, ou seja, na
faixa dos 5% da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o Sistema
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fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
9.5. A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver, será
sempre após o procedimento de desempate de propostas e classificação final dos fornecedores
participantes.
9.6. O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na
categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
10. DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. Concluída a etapa de lances a empresa detentora do menor lance, em cada ITEM, deverá
encaminhar sua proposta, contendo as especificações detalhadas do objeto com preços unitário e
total de cada item (conforme modelo do Anexo III) atualizados em conformidade com os lances
eventualmente ofertados, por intermédio do Sistema Eletrônico, através do link “Anexar” ou pelo fax
(87) 2101-2350 em até 02 (duas) horas e em original ou cópia autenticada, via sedex, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do encerramento da etapa de lances e aceite
pelo Pregoeiro, para o endereço: IF Sertão – PE – REITORIA, situada na Rua Coronel Amorim , nº
76, centro – PETROLINA-PE, CEP :56.302-320, TELEFONE : (87) 2101-2392.
10.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes dados:
10.2.1. O preço, que deverá ser detalhado com o menor preço POR ITEM, expresso em reais
(R$), computando todos os custos necessários para a execução do objeto da licitação, bem como
todas as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na aquisição do objeto desta Licitação;
10.2.2. Razão social da empresa licitante, endereço completo, telefone, fax, número do CNPJ,
banco, agência, número da conta-corrente e o responsável pela proposta, seu telefone, fax e e-mail;
10.2.3. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
abertura da licitação. Na falta de tal informação será considerado aceito o prazo citado neste inciso;
10.2.4. A qualificação do preposto autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo,
endereço, CPF, Carteira de Identidade, nacionalidade e profissão, informando qual o instrumento que
lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (contrato social ou procuração);
10.2.5. Planilha de composição de preços, conforme modelo constante do Anexo I-B.
10.3. Havendo discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão
considerados estes últimos, devendo o pregoeiro proceder às retificações necessárias.
10.4. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
10.5 A empresa deverá colocar na proposta especificação de forma clara e precisa a marca do
produto a ser fornecida nos serviços. (ACÓRDÃO N. 1371/2009 – TCU – 1ª CÂMARA).
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
11.2. Julgamento das propostas será realizado verificando-se o MENOR PREÇO POR GRUPO.
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11.3. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o pregoeiro divulgará o Resultado de Julgamento
da Proposta e a licitante deverá comprovar, de imediato, sua situação de regularidade, na forma do
item 12.
11.4. Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, por ser superior ao preço de
referência do mercado, ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.
11.4.1. Ocorrendo à situação a que se refere o subitem 11.4, o pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço menor.
11.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital e seus Anexos,
forem omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
11.6. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível
com os preços de mercado, ainda que este Edital não tenha estabelecido limites mínimos.
11.7. O preço total máximo por item que a Administração se dispõe a pagar é aquele descrito no
Anexo III.
11.8. As quantidades a serem cotadas, em cada ITEM, são aquelas descritas no Termo de Referência
(Anexo I - a).
12. DA HABILITAÇÃO
12.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta deverá
comprovar a situação de regularidade, no prazo máximo de 02 (duas) horas, podendo esta
comprovação se dar mediante encaminhamento imediato da documentação através do ANEXO DO
SISTEMA COMPRASNET (Convocar Anexo) ou pelo e-mail: licitações@ifsertao-pe.edu.br, com
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada observado no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas, para o endereço constante do subitem abaixo:
12.1.1 IF Sertão – PE – REITORIA,Comissão Permanente de Licitação situada na Rua
Coronel Amorim , nº 76, Centro – PETROLINA-PE, CEP :56.302-320, TELEFONE : (87) 2101 – 2350.
12.1.2. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
12.2. A habilitação da licitante vencedora poderá ser verificada “on line” no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento da Proposta de
Preços.
12.3. Para aquelas empresas que estejam apenas Credenciadas (NÌVEL I) no Comprasnet,
deverão encaminhar toda a documentação abaixo informada:
12.4-

Habilitação Jurídica

12.4.1- Registro comercial, no caso de empresa individual;
12.4.2- Cédula de Identidade;
12.4.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de
documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
12.4.4- Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
12.4.5- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.5-

Regularidade Fiscal

__________________________________

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO/PE – REITORIA

12.5.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
12.5.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação;
12.5.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais e Certidões Negativas de Débito junto ao Estado e Município;
12.5.4- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de
Débito - CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade de
Situação), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
12.6

Qualificação Econômico-Financeira

12.6.1- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 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;
12.6.1.1A boa situação financeira a que se refere o subitem 12.6.1, As empresas
deverão comprovar que possuem capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a
10% (dez por cento), correspondentes ao valor total do grupo para a contratação, por meio do
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, de acordo com o
disposto no art. 31, § 3o da Lei no 8.666/93. (Acórdão TCU nº 1.844/2005 – Plenário);
12.7- As empresas que estiverem regularmente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF e com todos os Níveis I, II, III, IV e VI válidos estarão dispensadas de
apresentarem os documentos acima (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação
Econômico-Financeira). A Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1),
analisada automaticamente pelo SICAF;
12.8. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos e a Declaração de que não possui, em seu
Quadro de Pessoal, empregados menores de idade, serão disponibilizadas mediante preenchimento
de campo específico do sistema eletrônico de acordo com o Anexo III deste Edital;
12.9. Apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme disposições
contidas na IN nº 02, de 16 de setembro de 2009, de acordo com o Anexo V deste Edital;
12.10. Atestado de capacidade técnico-operacional para o objeto desta licitação, expedido em
seu nome, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o seu
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, valores e prazos com o objeto
deste Pregão, nos termos do § 3º do art.30 da Lei nº 8.666/93.
12.11. Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante, com validade de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de
sua emissão;
12.12. Declaração da licitante de que possui suporte administrativo, aparelhamento e
condições adequadas, bem assim pessoal qualificado, disponíveis para a execução do objeto
desta licitação;
12.13. CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (De acordo com a lei n°12.440/2011);
12.14. Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, nos ter do §1º, do art.
43, da lei Complementar nº 123/2006.
12.14.1. Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência às demais licitantes dessa decisão e
intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
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12.14.2. A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste
subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.14.3. Na hipótese da não contratação da ME ou EPP, nos termos previstos no subitem
9.4.2, será analisada a documentação de habilitação da licitante que originalmente apresentou a
menor proposta ou lance e, se regular, será declarada vencedora.
12.15. As licitantes que, embora credenciadas no SICAF, estejam com situação de cadastramento
irregular neste Sistema, poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade,
relativamente aos dados vencidos ou não atualizados.
12.16. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos de habilitação
da licitante que tenha apresentado o menor valor por item, relativamente ao atendimento das
exigências constantes deste Edital.
12.17- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
12.18- No julgamento da licitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todas as licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
12.19- Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 12 do presente Edital.
13. DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública e em prazo de até 30
minutos, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do subitem acima, importará a decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;
13.1.2. As razões e as contra-razões de recurso deverão ser encaminhadas, exclusivamente, através
do Sistema Eletrônico, no site www.comprasnet.gov.br.
13.2. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
13.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulários
próprios, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como
os que não contiverem a identificação ou assinatura do responsável legal ou preposto da empresa.
13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Departamento
de Administração, situado na Rua Coronel Amorim n° 76, Centro, Petrolina – PE, CEP: 56.302-320,
em dias úteis e nos horários de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00.
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver
recurso ou após sua apreciação, pela autoridade competente;
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14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.
14.3. A homologação do certame deverá observar a prévia consulta ao Sistema de Preços Praticados
– SISPP (conforme Art. 1º, inciso V, §2º da Instrução Normativa Nº 1 de 08 de agosto de 2002/SLTI
MPOG)
15. DO INÍCIO PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
15.1. O(s) serviços e seus equipamentos deverão estar de acordo com as especificações do Anexo I
– Termo de Referência, bom como em quantidades e qualidades solicitadas pelo Órgão Contratante,
às expensas da vencedora, no prazo máximo de 30 dias após recebimento de empenho, contados
a partir da solicitação do IF Sertão-PE, no endereço previamente determinado pela Coordenação do
Programa.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1. Os Serviços deverão ser recebidos e aceitos, da seguinte forma:
16.1.1. Provisoriamente, por servidor designado pelo IF Sertão-PE, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos quantitativos e equipamentos ofertados com as especificações
constantes do Termo de Referência.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

17.1- Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos no Termo de Referência,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente;
17.2– Fornecer os materiais/equipamentos em suas embalagens originais e adotar todas as
medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer
prestação dos serviços quanto a qualidade e a quantidade fornecida;
17.3– 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 prestação deste serviço e com todos os encargos sociais previstos na
legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;
17.4- Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;
17.5- 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;
17.6- Dar suporte ou substituir os equipamentos que, por ventura, venham a ter suas
funcionalidades comprometidas por parte me mau funcionamento dos equipamentos ou dos
programas neles instalados;
17.7As propostas apresentadas não poderão prever prazo de entrega acima do prazo
estabelecido neste Termo de Referência;
17.8-

Responsabilizar-se por qualquer atraso ou problemas na execução do serviço;

17.9- Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido nas Especificações Técnicas do
item, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
17.10- Assinar a Ata de registro de Preços em até 03 (três) dias úteis, após a convocação;
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17.11- Os problemas apresentados durante a execução contratual devem ser solucionados em até 5
(cinco) dias corridos após a comunicação formal da contratante;
17.12- No término do contrato será de inteira responsabilidade da contratada, o recolhimento dos
equipamentos os quais serão devidamente conferidos na presença de um servidor previamente
designado e um representante da empresa Contratada.
17.13- Substituir, sempre que solicitado, equipamentos que apresentarem qualquer anomalia ou
defeito que comprometam a sua funcionalidade seja na parte de Hardware ou Software;
17.13.1- As substituições que por ventura advirem ficarão por conta da empresa contratada,
uma vez que a Administração não assumirá quaisquer despesa extra que não aquelas previstas no
contrato da prestação do serviço.
18 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
18.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, por servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos de quantidade e qualidade;
18.2 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil
após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” da prestação dos serviços;
18.3Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços;
18.4-

Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa;

18.5- Os serviços terão os recebimentos e atestados mensalmente por conta da continuidade da
contratação, para tanto será estabelecido data de recebimento da fatura até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente a prestação de serviços quando contará o prazo de até 10 (dez) dias úteis após o
recebimento da fatura para efetuar o seu devido pagamento;
18.6- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos serviços que
apresentarem defeito ou não estiverem de acordo com a proposta;
18.7- Solicitar a Contratada que assine a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, a contar da data da convocação;
18.8- Solicitar por escrito, durante o prazo de garantia, o conserto ou a substituição dos serviços
que apresentarem defeito;
18.9- Determinar as sanções administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas pela contratada, que incluirão o registro de ocorrência junto ao SICAF e até
restrições quanto à contratação junto a Administração Pública;
18.10- Enviar à contratada as Autorizações de Serviço, por fax ou e-mail, assegurando-se de que a
contratada recebeu o documento.
19. DO PAGAMENTO
19.1- O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com os serviços prestados pela
contratada, cuja fatura deverá ser encaminhada até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente aos
serviços prestados.
19.1.1- O referido pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
da fatura mensal conforme o item 19.1 deste termo;
19.2- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de
compensação financeira, devido pelo Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte
formula:
EM = I x N x VP
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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

I = TX
TX = Percentual da Taxa anual = 6%.
19.3- No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas
as datas de vencimento, não respondendo o IF Sertão/PE por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
20. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na
forma da minuta constante do Anexo IV e nas condições previstas neste Edital.
20.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de publicação no Diário Oficial da União.
20.3. O IF Sertão-PE convocará formalmente o fornecedor, com antecedência mínima de 3 (três) dias
úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
20.4. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação, por extrato, da Ata, no Diário Oficial da
União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias
daquela data.
20.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital,
o IF Sertão-PE registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro
classificado na licitação.
21. DOS USUÁRIOS DA ATA
21.1. Poderão utilizar-se das Atas de Registro de Preços decorrentes deste certame, as entidades
usuárias do material relacionado no Anexo I do Edital, respeitadas, no que couberem, as condições e
as regras estabelecidas na Lei N.º. 8.666/93, em especial ao Caput do seu Art. 3º (Observância ao
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório) relativo ao somatório dos quantitativos
máximos registrados em ata não superando o quantitativo presente no Edital.
21.2- Devem observar, também, os Decretos nº 3.931/01 e nº 4.342/02, relativas às compras pelo
Sistema de Registro de Preços.
21.1.1. Nos termos do art. 8º do Decreto nº 3.931/01, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que
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devidamente comprovada à vantagem e em conformidade com o disposto no § 3º do art. 8º do
mesmo diploma legal.
21.1.2. Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais registrados dos fornecedores
constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de outros meios legais para adquiri-los,
observado o disposto no subitem 21.1.3 deste Edital.
21.1.3. É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a preferência de
fornecimento, mantidas as condições inscritas na Ata de Registro de Preços e durante o prazo de
validade desse instrumento. do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao
registrado.
22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO
22.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
22.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preço;
22.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
22.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
22.1.4. Tiver presentes razões de interesse público.
22.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas asseguradas o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do IF Sertão-PE.
22.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.
23. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
23.1. A Reitoria do IF Sertão-PE, será o órgão responsável pelo controle e administração das Atas de
Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitados pelos órgãos
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para
o qual será emitido o pedido de compra.
23.2. A emissão das autorizações de serviços será da inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos
usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores e
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver
obrigações futuras ou por contrato nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem necessárias.
23.3. A Administração não emitirá qualquer autorizações de serviços sem a prévia existência do
respectivo crédito orçamentário.
23.4. A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido de compra,
além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere.
23.5. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido
de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de
Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
24. DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
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24.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei Nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.
24.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.
65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
24.2. Preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
24.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se inferior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
24.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
24.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
24.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação
24.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:
24.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer
antes do pedido de fornecimento;
24.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
24.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1 – 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 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
25.2 – 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 10% (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 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o
valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das
demais penalidades;
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d) multa de 0,5 % (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 10%(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.
25.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo IF Sertão-PE.
25.4 - 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 pelo licitante a
ser contratado, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou
motivo de força maior.
25.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional,
através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e Finanças do IF
Sertão-PE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração do
IF Sertão-PE reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda
cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
25.6 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 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.
25.7 - Para as penalidades previstas neste Termo de Referência será garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
26. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

O contrato advindo da presente licitação terá a duração de 12 (doze) meses, com
início a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e
sucessivos, por meio de Termos Aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em
conformidade com o Art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93.
26.1-

27 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
27.1 - As despesas decorrentes da contratação desta licitação, no caso do IF SERTÃO- PE, correrão
à conta da dotação orçamentária PTRes XXXXXXX, FONTE XXXXXXXXXXXXX, Natureza de
Despesa 0339039 ou dos recursos para os exercícios vindouros, que serão empenhados à conta de
dotação orçamentária própria, consignadas nos respectivos Orçamentos/Programas da Reitoria do IF
Sertão - PE, do Orçamento Geral da União e cujos programas de trabalho e elemento de despesa
específicos constarão da respectiva Nota de Empenho.
28. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO
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28.1. O recebimento provisório dos itens licitados dar-se-á no momento da contratação dos serviços
pelo(s) fiscal(is) de contrato ou servidor previamente designado, em até 15 (quinze) dias úteis (de
acordo com o Art. 73, Inciso II, Alínea 'a' da Lei nº 8.666/93) ;
28.2. Os itens do processo licitatório terão ateste pelo responsável de forma mensal conforme for
sendo prestado o serviço e apresentada, no mês subsequente, a fatura mensal. Vale lembrar que as
faturas dos serviços só serão atestadas se os mesmos forem prestados conforme os termos do Edital
e seus anexos obedecendo integralmente o estabelecido no contrato firmado com o IF Sertão – PE,
as substituições solicitadas pelo IF Sertão – PE e aprovação do Responsável Técnico da área no
prazo de até 30 (trinta) dias. (de acordo com o Art. 73, Inciso II, Alínea 'b' da Lei nº 8.666/93) .
28.3. Na hipótese de constatação de defeitos dos produtos, ainda que já tenha sido formalizado o
correspondente recebimento, a Contratada fica responsável pelas substituições devendo efetuá-las no
prazo de até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação pela fiscalização ou responsável
técnico;
29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste Edital,
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida,
mediante comunicação do pregoeiro e aviso no sítio www.comprasnet.gov.br, informando nova
data e horário.
29.2. Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente, em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, e deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para as licitantes, qualquer
direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos
que tiver suportado no cumprimento do contrato.
29.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta.
29.4. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da
sessão pública.
29.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
29.6. Iniciada a etapa de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
29.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do serviço pela
Administração.
29.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.
29.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
29.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 25 do Edital, o lance é
considerado proposta.
29.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
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29.12. Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus anexos poderão ser obtidas
no Setor de Licitações, situado na IF Sertão-PE/REITORIA, Comissão Permanente de Licitação
situada na Rua Coronel Amorim , nº 76, Centro – PETROLINA-PE, CEP:56.302-320, TELEFONE:
(87)2101–2350. ou pelo e-mail: .licitacoes@ifsertao-pe.edu.br
29.13, O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Petrolina Estado de Pernambuco.

Petrolina, 09 de outubro de 2012.

SEBASTIÃO RILDO FERNANDES DINIZ
Reitor do IF Sertão/PE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
__________________________________

1.

INTRODUÇÃO

1.1- A proposição para aquisição do objeto deste Termo de Referência visa REGISTRAR PREÇO
para eventual contratação de serviços de locação de equipamentos de uso exclusivamente para
atender a demanda do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, através de
cursos que visam atender a comunidade regional por onde se estende as fronteiras educacionais do
IF Sertão/PE.
1.2- O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano pretende
contratar os serviços, com base na Lei n° 10.520, de 17.07.2002, no Decreto n° 5.450/05, de
31/05/2005, Decreto n° 3.931, de 19/09/2001 e na Portaria MP/SLTI n° 5 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, de 11.06.2003, e subsidiariamente na Lei n° 8.666/93, de
21/06/1993 e nas demais normas legais e regulamentares, através de Pregão Eletrônico pelo Sistema
de Registro de Preços.
2-

DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a eventual contratação de empresa
especializada para a execução de serviços de locação de equipamentos de informática, vídeo, som e
eletrônicos para atender a demanda do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego –
PRONATEC, através de cursos que visam atender a comunidade regional por onde se estende as
fronteiras educacionais do IF Sertão/PE, conforme descrito neste Termo de Referência e seus
anexos.
2.2. O referido Objeto tem por característica a contratação de serviços continuados haja vista tratarse dos serviços de locação de equipamentos de informática, cuja fundamentação encontra-se amparo
no Art. 57, IV da Lei 8.666/93.
3-

DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

3.1- O Instituto Federal do Sertão Pernambucano, visando suprir a finalidade essencial do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, bem como as exigências contempladas na Lei n°
12.513/2011, através de seu Art. 6°, § 4° o qual assegura, além de outras formas de assistência, o
custeio de material didático ou qualquer outro valor pela prestação do serviço durante a execução dos
cursos.
3.1.1Através do dispositivo legal acima exposto (Lei 12.513/2011) e das Resoluções n°
62/2011 atualizada pelas 72/2011 e 04/2012, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE passou a regular o PRONATEC bem como suas atividades. A finalidade do PRONATEC,
dentre outras, é Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional.
3.2- A aquisição dos objetos se faz necessária pelo fato de que o FNDE descentralizará recursos
para cumprir as determinações da Lei n° 12.513 e da resolução n° 04/2012, ademais o IF Sertão/PE
não dispõe, em seu planejamento anual de aquisições os quantitativos de materiais suficientes para
suprir toda a demanda do Programa de forma eficiente, haja vista que este suprimento comprometeria
a execução dos cursos regulares desta Instituição.
3.3- A formalização processual para esta aquisição, mesmo diante outros processos da entidade já
em curso, não figura como fracionamento uma vez que se trata de um Programa do Governo Federal
cujos recursos são específicos para tal e com prestação de contas independente, sobretudo com
prazos de duração determinado conforme os Termos de Cooperação firmados entre o IF Sertão/PE e
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
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4- MODALIDADE DE LICITAÇÃO
4.1Os serviços objeto deste, se enquadram como Serviços Comuns de acordo com os termos do
Parágrafo Único do Artigo 1º da Lei Nº 10.520/2002.
4.2Para a contratação dos serviços será adotado o Sistema de Registro de Preço cuja
fundamentação está amparada no disposto do inciso III do art. 2º do Decreto 3.931/2001, o qual se
refere ao atendimento a Programas do Governo Federal (PRONATEC) e também de acordo com a
formação do IF Sertão – PE que é multicampi.
4.3A modalidade da licitação será a de PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS em conformidade com a Lei no. 10.520/2000, com o Decreto no. 5.450/2005, que
regulamentam a licitação na modalidade de Pregão e com o Decreto no. 3.931/2001, que regulamenta
o Sistema de Registro de Preços, bem como se aplicarão subsidiariamente as normas constantes da
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
5. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. O objeto a ser contratado terá suas especificações, unidades e quantidades descritas no anexo IA. A Referida planilha foi elaborada a partir das demandas solicitadas em levantamento feito por todas
as equipes PRONATEC lotados em cada Campi do IF Sertão/PE e que ofertará cursos do Programa,
procurando-se levar em consideração a racionalidade quanto as necessidades de cada Campus e
especificamente para os cursos ofertados.
5.2. Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão no mínimo às seguintes exigências:
a) A(s) empresa(s) deverá(ao) fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo
ser novos e de ''PRIMEIRA QUALIDADE”.
b) Caso os produtos cotados sejam desconhecidos da contratante, eles serão avaliados
pela equipe de apoio quanto à qualidade e rendimento, devendo ser iguais ou superiores
aos que sejam considerados de renome no mercado nacional;
c) As propostas deverão conter indicação do fabricante do material proposto.
d) descrição detalhada dos produtos cotados, com menção expressa do
FABRICANTE/MARCA, atendidas às especificações contidas no Edital e seus anexos, e
demais características necessárias à sua identificação, a fim de permitir que, no
recebimento, a Administração possa aferir a necessária e perfeita compatibilidade entre o
que foi descrito e o efetivamente fornecido.
6 – DOS MÉTODOS E DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO:
6.1 - Os materiais serão adquiridos em estrita obediência às especificações e nas
quantidades conforme necessidades e solicitações por parte do IF Sertão/PE, não podendo
ultrapassar as quantidades descritas nas planilhas, salvo as previsões legais. Todo o fornecimento
deve obedecer aos padrões de segurança e legislações vigentes.
6.2 – Prazo de entrega: no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do
empenho.
7-

JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DOS ÍTENS

O PRONATEC é uma espécie de Programa Federal criado pela Lei nº 12.513/2011 cuja
finalidade contempla acesso ao ensino técnico e profissionalizante através de expansão educacional
com metodologias e táticas para o firmamento democrático desse aprendizado. A contratação desses
serviços inclui três itens correlacionados quanto o ramo de atividade, quanto à assistência quanto a
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possíveis acionamentos técnicos e, além disso, os Projetores estarão em constante uso com as
máquinas de Notebook e Netbook, sobretudo na ministração das aulas. Os referidos equipamentos
serão vitais tanto como recursos didáticos como facilitarão as atividades das equipes de cada Campi,
bem como da Reitoria no desempenho de suas tarefas.
Tais serviços exigirão, mesmo que esporadicamente, recurso humano e equipamentos
específicos, considerando o objeto da contratação no tocante a possíveis assistências técnicas
prestadas durante a vigência do contrato. Considerando ainda o atendimento dos princípios da
legalidade, publicidade, eficiência e efetividade, entre outros, iniciamos o processo de licitação com
base na lei 8.666/93, e fizemos o levantamento dos serviços necessários. Ao final percebemos a
necessidade do agrupamento dos itens devido à complexidade e necessidade de padronização, com
vistas a garantir a boa execução dos serviços e evitar despesas desnecessárias.
Desta forma procedemos ao agrupamento dos itens em observância a Súmula 247 do TCU,
para que não haja perda de economia de escalas sobre o volume total dos serviços a serem
executados, gerando assim uma otimização dos custos e controle dos mesmos.
7.1-

Locação de Equipamentos de Informática;
7.1.1-

8-

Locação e assistência a equipamentos tipo:
7.1.1.1-

Notebook;

7.1.1.2-

Netbook;

7.1.1.3-

Projetor Multi mídia.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

8.1 O contrato advindo da presente licitação terá a duração de 12 (doze) meses, com início a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos,
por meio de Termos Aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em conformidade
com o Art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93.
9 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com os serviços prestados pela
contratada, cuja fatura deverá ser encaminhada até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente aos
serviços prestados.
9.1.1O referido pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
da fatura mensal conforme o item 9.1 deste termo;
9.2Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de
compensação financeira, devido pelo Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte
formula:
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:

Fls.
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I=

i
-------365

I=

6/100
-------365

Fls.

I = 0,00016438
__________________________________

I = TX
TX = Percentual da Taxa anual = 6%.
9.3No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas
as datas de vencimento, não respondendo o IF Sertão/PE por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1- As possíveis despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do presente Termo de
Referência correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano: Fonte de Recurso 0112915173; Programa de
Trabalho 043935; Natureza da despesa 339039, exercício de 2012/2013.
10.2 – Após a devida conferência pelo setor competente, o pagamento será realizado no prazo de
até 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente
atestada pelo responsável e encaminhada ao Setor Financeiro.
10.3 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato
só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a
alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.
11- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1- Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos no Termo de Referência,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente;
11.2 – Fornecer os materiais/equipamentos em suas embalagens originais e adotar todas as
medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer
prestação dos serviços quanto a qualidade e a quantidade fornecida;
11.3 – 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 prestação deste serviço e com todos os encargos sociais previstos na
legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;
11.4 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;
11.5 - 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;
11.6- Dar suporte técnico ou substituir os equipamentos que, por ventura, venham a ter suas
funcionalidades comprometidas por parte de mau funcionamento dos equipamentos ou dos
programas neles instalados;
11.7As propostas apresentadas não poderão prever prazo de entrega acima do prazo
estabelecido neste Termo de Referência;
11.8-

Responsabilizar-se por qualquer atraso ou problemas na execução do serviço;

11.9- Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido nas Especificações Técnicas do
item, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
11.10- Assinar a Ata de registro de Preços em até 03 (três) dias úteis, após a convocação;
11.11- Os problemas apresentados durante a execução contratual devem ser solucionados em até 5
(cinco) dias corridos após a comunicação formal da contratante;
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11.12- No término do contrato será de inteira responsabilidade da contratada, o recolhimento dos
equipamentos os quais serão devidamente conferidos na presença de um servidor previamente
designado e um representante da empresa Contratada.
__________________________________

12 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
12.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, por servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos de quantidade e qualidade;
12.2 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil
após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” da prestação dos serviços;
12.3Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços;
12.4-

Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa;

12.5- Os serviços terão os recebimentos e atestes mensais por conta da continuidade da
contratação, para tanto será estabelecido data de recebimento da fatura até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente a prestação de serviços quando contará o prazo de até 10 (dez) dias úteis após o
recebimento da fatura para efetuar o seu devido pagamento;
12.6- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos serviços que
apresentarem defeito ou não estiverem de acordo com a proposta;
12.7- Solicitar a Contratada que assine a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, a contar da data da convocação;
12.8- Solicitar por escrito, durante o prazo de garantia, o conserto ou a substituição dos serviços
que apresentarem defeito;
12.9- Determinar as sanções administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas pela contratada, que incluirão o registro de ocorrência junto ao SICAF e até
restrições quanto à contratação junto a Administração Pública;
12.10- Enviar à contratada as Autorizações de Serviço, por fax ou e-mail, assegurando-se de que a
contratada recebeu o documento.
13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1 – 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 5 (cinco) anos, sem prejuízo das mul tas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.2 – 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 pre juízo de outras:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela re cusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais penalidades;
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c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das de mais penalidades;
d) multa de 0,5 % (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 pe nalidades;
e) multa de 10%(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.
13.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo IF SERTÃO -PE.
13.4 - 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 licitante a
ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.
13.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional,
através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Setor Financeiro do IF SERTÃO -PE no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração do IF SERTÃO- PE reter o va lor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
13.6 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 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.
13.7 - Para as penalidades previstas neste Termo de Referência será garantido o direito ao contradi tório e à ampla defesa.
14 - DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - A fiscalização do Contrato será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato
denominado FISCAL e GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei 8.666/93,
com suas alterações).
14.2 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência
desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70
da Lei 8.666/93, com suas alterações).

15 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
15.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada, com vistas à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, na forma do artigo 65, Inciso II, alínea
"d", da Lei nº 8.666/93, e observados os subitens subsequentes.
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15.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência
do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como da demonstração
analítica de seu impacto nos custos do Contrato.
__________________________________

Petrolina-PE, 09 de outubro de 2012.

Eliene Silva
Coordenação Geral PRONATEC
IF Sertão PE – Reitoria

APROVO:
O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Artigo 9º do Decreto nº
5.450/2005, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias à
participação no certame para o Pregão Eletrônico SRP para Eventual contratação de empresa
especializada na locação de Equipamentos de informática, vídeo, som e eletrônicos para
atender a demanda do PRONATEC no IF Sertão/PE, para o exercício de 2012 e 2013, a partir da
data de assinatura do contrato, estando presentes os elementos necessários à identificação do
objeto, seu custo e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

Petrolina, 09 de outubro de 2012.

SEBASTIÃO RILDO FERNANDES DINIZ
Reitor do IF Sertão/PE
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ANEXO I – A
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Especificações dos objetos
Grupo 01:

Item

Descrição dos Serviços

Unidade

Estimativa de
equipamentos

Estimativa
de Meses

Estimativa total
de Contratação

01

Locação
mensal
de
Notebook com configurações
mínimas: tela de 14” ou
superior, Windows 7(seven),
Pacote do Office 2007 ou
superior, Memória de 2Gb
ou superior, HD de 320 Gb
ou
Superior,
Leitor
e
Gravador
de
DVD
e
Programas
de
Antivírus
instalados.

Locação

20

12

240

02

Locação mensal de Netbook
com configurações mínimas:
tela de 10 a 12”, com
Windows 7, Pacote do Office
2007 ou superior, Memória
de 2Gb ou supeior, HD de
250
Gb
ou
Superior,
incluindo
programa
de
Antivírus.

Locação

10

12

120

03

Locação mensal de Projetor
Multimídia com configuração
mínima: 2500 Lumens ou
superior.

Locação

10

12

120

 Os serviços terão a duração de até 12 (doze) meses, podendo ser contratado em prazo
menor ou maior haja vista tratar de serviços continuados. Vale lembrar que as
quantidades também poderão sofrer variações, para menor, aos indicados na planilha
acima, cuja contratação estará vinculada as demandas dos cursos do referido
Programa Federal.
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ANEXO I - B

__________________________________

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2012 – IF SERTÃO – PE
MODELO DE PLANILHA PARA PROPOSTA DE PREÇO
1.
A proposta deverá especificar detalhadamente
especificações do Termo de Referência (Anexo I):

o

objeto,

contemplando

todas as

- descrição detalhada do Item;
- quantidade de cada item;
- preço expresso em real, com no máximo duas casas após a vírgula, nas condições e locais
conforme consta no Anexo I deste Edital;
- identificação da empresa: CNPJ, endereço, telefones, e-mail, identificação dos representantes e
responsáveis por contatos, e
- validade da proposta.
2.
A licitante deverá preencher o campo da ESPECIFICAÇÃO, com as informações sobre o
item, esclarecendo todas as especificações do OBJETO conforme o solicitado no Anexo I, sendo
desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo:
- não serão aceitos descrições genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o Edital”, dentro
outras;
3.
A licitante deverá preencher o campo Marca/Modelo com o nome do Produto/Objeto a ser
apresentado.
Ite
m

Qtde.

Unid.

Especificação do
Produto/Marca

Preço
Unitário

Preço Total

1.
2.
VALOR TOTAL

R$

Data
Assinatura e identificação (nome completo e CPF) do Representante Legal

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO/PE – REITORIA

Fls.

ANEXO II
__________________________________

D E C L A R A Ç Ã O DE FATOS IMPEDITIVOS
(Nome da empresa)..........................................................................................., CNPJ ou CPF
nº............................................................................,
sediada
(endereço
completo) .............................................................................., declara, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Cidade - UF,

de

de 2012.

________________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)

D E C L A R A Ç Ã O DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Nome da empresa) ________________________________________________., inscrita no CNPJ
nº. ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.
(a)________________________________________
portador
da
carteira
de
identidade
nº.____________________________ e do CPF nº. ___________________________ sediada
(endereço completo) ______________________________________________, 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 utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não
utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega maior de 16 (dezesseis) e menor de 14 (catorze) anos na condição de aprendiz.
Cidade - UF,

de

de .2012.

_____________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)
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ANEXO III
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS COM VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ADMITIDOS
PELA ADMINISTRAÇÃO
__________________________________

GRUPO 01
EQUIPAMENTOS
Estimativa de
Equipamento

Estimativa
de Meses

Total de
Locações

Valor
Unitário

Valor
Total
Mensal

Valor Total
Anual

1

Locação mensal de
Notebook
com
configurações
mínimas: tela de
14” ou superior,
Windows 7(seven),
Pacote do Office
2007 ou superior,
Locação
Memória de 2Gb ou
superior, HD de
320
Gb
ou
Superior, Leitor e
Gravador de DVD e
Programas
de
Antivírus
instalados.

20

12

240

240,78

4.815,60

57.787,20

2

Locação mensal de
Netbook
com
configurações
mínimas: tela de 10
a
12”,
com
Windows 7, Pacote
do Office 2007 ou Locação
superior, Memória
de 2Gb ou supeior,
HD de 250 Gb ou
Superior, incluindo
programa
de
Antivírus.

10

12

120

201,00

2.010,00

24.120,00

3

Locação mensal de
Projetor Multimídia
com configuração
Locação
mínima:
2500
Lumens
ou
superior.

10

12

120

365,70

3.657,00

43.884,00

Item

DESCRIÇÃO

Unidade

VALOR GLOBAL ESTIMADO POR ANO

125.791,20

Os preços de referência admitidos foram estimados após ampla pesquisa no mercado local,
regional e em atas de outras contratações públicas, cujas planilhas encontram-se anexas nos
autos.
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ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2012.

__________________________________

Aos ............... dias do mês de .......... de 2012, na ..................... em .................., por seus
representantes legais, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nº. 3.555,
(alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto nº 3.784, de 06 de abril
de 2001), nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, nº. 4.342, de 23 de agosto de 2002, n° 5.450, de 31
de maio de 2005 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e legislação correlata,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão por
Registro de Preços nº ____/2012, Ata de julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e
homologada pelo IF Sertão-PE, às fls. ..... do processo em referência, RESOLVE registrar os preços
para fornecimento de material de consumo referente ao(s) item (s) ___,______,_________ conforme
consta no Termo de Referência (Anexo I do Edital), que passa a fazer parte integrante desta ata,
tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa:
__________________________.
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, a contar da publicação no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO REGISTRADO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos materiais especificados e quantificados no
Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão/SRP Nº 33/2012, conforme quadro abaixo:
GRUPO 01
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
MENSAL

VALOR TOTAL
ANUAL

2.CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da publicação
no Diário Oficial da União, durante o qual o IF Sertão- PE não será obrigado a adquirir o(s) produto(s)
referido(s) na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo
mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie às empresas fornecedoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos interessados em
participar, em qualquer tempo, desde que observado o Caput do Art. 3º da lei nº 8.666/93 o qual
determina a observância ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório relativo ao
somatório dos quantitativos máximos registrados em ata não superando o quantitativo presente no
Edital. Além disso, o uso da Ata deverá ser autorizado pelo IF Sertão- PE e em conformidade com o §
3º do art. 8º do Decreto nº 3.931/01, incluído pelo Decreto nº 4.342/02.
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3.2 O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado
na Cláusula Primeira deste Instrumento, conforme proposta de preço apresentada no Pregão SRP nº
33/2012.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1. A Reitoria do IF Sertão-PE, será o órgão responsável pelo controle e administração da Ata de
Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitados pelos órgãos
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para
o qual será emitido o pedido de compra.
4.2. A emissão das autorizações de serviços será da inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos
usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores e
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver
obrigações futuras ou por contrato nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem necessárias.
4.3. A Administração não emitirá qualquer autorizações de serviços sem a prévia existência do
respectivo crédito orçamentário.
4.4. A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido de compra,
além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere.
4.5. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido
de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de
Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas no Edital.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
5.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
5.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preço;
5.1.2 não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
5.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado; e
5.1.4 tiver presentes razões de interesse público.
5.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas asseguradas o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do IF Sertão- PE.
5.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou
de força maior devidamente comprovado.
6. CLAUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão SRP nº 33/2012 com todos seus anexos, e a proposta da
empresa: ____________.
6.2. As condições gerais como local de entrega e recebimento da nota fiscal/fatura, prazo para
entrega e recebimento do produto, pagamento, sanções, acréscimos e supressões de quantitativos,
autorização para aquisição e emissão dos pedidos de compras/fornecimento, garantia do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se
definidos no Termo de Referência e Edital;
6.3. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será o
da Justiça Federal, Seção Judiciária de Petrolina, Estado de Pernambuco.
6.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos
Decretos nº. 3.555, de 08/08/2000, (alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e

__________________________________
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pelo Decreto nº 3.784, de 06 de abril de 2001), nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, nº 4.342, de 23
de agosto de 2002, n° 5.450, de 31 de maio de 2005, e legislação correlata, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 no que lhe couber.
6.5. 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 encaminhada cópia aos demais
participantes (se houver).
Petrolina, ____ de_________ de 2012.

_______________________________
CONTRATANTE
TESTEMUNHA:
NOME:
CPF:
RG:

________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHA:
NOME:
CPF:
RG:

__________________________________
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2 DE 16 DE SETEMBRO DE
2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
(Pregão Eletrônico por SRP nº. 33/2012).
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio),
para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
____________________, em ___ de ______________ de ________Assinatura do representante
legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)(EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO).

Fls.
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO Nº ___ /2012
Contrato para visando à Eventual Contratação de
empresa
especializada
na
locação
de
equipamentos de Informática, Áudio, Vídeo e
Eletrônicos, para atender a demanda do Programa
Nacional de Ensino Técnico e Emprego do
Governo Federal – PRONATEC ministrado pelo IF
Sertão/PE, que entre si celebram o INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAS
E
TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, e a
EMPRESA______________________,
na
forma
abaixo:
O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão Pernambucano, CNPJ n.º
10.830.301/0002-87, neste ato representado pelo seu Diretor (Campus Especifico), brasileiro,
xxxxxxx, professor, RG. nº xxxxxx e CPF nº xxxxxx, doravante denominado apenas CONTRATANTE,
e, do outro lado a empresa ........................ estabelecida na Av. ..............., CNPJ Nº................,
representada pelos
Srs. ......................, Brasileiro, natural de Petrolina, residente na
Av. ....................., bairro , Petrolina-PE, CEP. ..........,RG nº...............SSP-PE e CPF n.º
...................,Gerente Regional de ............................., simplesmente de CONTRATADA, na presença
das testemunhas abaixo firmadas, acordaram em assinar o presente Contrato que tem por objeto o
para visando eventual aquisição parcelada de equipamentos e utensílios de cozinha para a
Reitoria e os Campi Petrolina Zona Rural, Floresta, Ouricuri e Salgueiro do IF SERTÃO-PE ,
conforme processo nº 23303.000117/2011-45, dentro das condições estabelecidas na Lei 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, em sua atual redação, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Eventual Contratação de empresa especializada na
locação de equipamentos de Informática, Áudio, Vídeo e Eletrônicos, para atender a demanda
do Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal – PRONATEC
ministrado pelo IF Sertão/PE, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico
SRP nº 33/2012 o objeto será recebido de forma definitiva mensalmente após o ateste da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo servidor responsável e encaminhada ao Setor Financeiro.
PARÁGRAFO ÚNICO – o quantitativo do objeto licitado poderá ser alterado, através de termo
aditivo a este contrato, desde que respeitado o limite máximo para acréscimos e supressões
previsto no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.2 Este instrumento de Contrato guarda inteira conformidade com os termos do Pregão nº 33 /2012 e
seus anexos, Processo nº 23302.000349/2012-94, do qual é parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

Fls.
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3.1 O serviço objeto deste certame deverá ser fornecido mediante requisição devidamente assinada
pelo responsável do Setor Solicitante, ou por servidor autorizado pelo Reitor. O objeto deste certame
será fornecido conforme necessidades e demandas dos Cursos PRONATEC cuja prestação
será mensalmente. Os produtos deverão ser entregues na Reitoria do IF Sertão Pernambucano
em quantitativos previamente estabelecidos.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos bens, por servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, sob os aspectos de quantidade e qualidade;
4.2 - Efetuar o pagamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA até o 10º (décimo) dia útil
após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido “atesto” da prestação dos serviços;
4.3Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços;
4.4-

Aplicar as penalidades cabíveis, previstas neste Edital, garantindo a prévia defesa;

4.5Os serviços terão os recebimentos e atestes mensais por conta da continuidade da
contratação, para tanto será estabelecido data de recebimento da fatura até o 5º (quinto) dia útil do
mês subsequente a prestação de serviços quando contará o prazo de até 10 (dez) dias úteis após o
recebimento da fatura para efetuar o seu devido pagamento;
4.6Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição dos serviços que
apresentarem defeito ou não estiverem de acordo com a proposta;
4.7Solicitar a Contratada que assine a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, a contar da data da convocação;
4.8Solicitar por escrito, durante o prazo de garantia, o conserto ou a substituição dos serviços
que apresentarem defeito;
4.9Determinar as sanções administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas pela contratada, que incluirão o registro de ocorrência junto ao SICAF e até
restrições quanto à contratação junto a Administração Pública;
4.10- Enviar à contratada as Autorizações de Serviço, por fax ou e-mail, assegurando-se de
que a contratada recebeu o documento.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1Entregar os materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos no Termo de Referência,
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente;
5.2 – Fornecer os materiais/equipamentos em suas embalagens originais e adotar todas as medidas
preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer prestação
dos serviços quanto a qualidade e a quantidade fornecida;
5.3 – 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 prestação deste serviço e com todos os encargos sociais previstos na
legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;
5.4 - Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação;
5.5 - 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;
5.6Dar suporte técnico ou substituir os equipamentos que, por ventura, venham a ter suas
funcionalidades comprometidas por parte de mau funcionamento dos equipamentos ou dos
programas neles instalados;
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5.7As propostas apresentadas não poderão prever prazo de entrega acima do prazo
estabelecido neste Termo de Referência;
5.8-

Responsabilizar-se por qualquer atraso ou problemas na execução do serviço;

5.9Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido nas Especificações Técnicas do
item, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
5.10-

Assinar a Ata de registro de Preços em até 03 (três) dias úteis, após a convocação;

5.11- Os problemas apresentados durante a execução contratual devem ser solucionados em até 5
(cinco) dias corridos após a comunicação formal da contratante;
5.12- No término do contrato será de inteira responsabilidade da contratada, o recolhimento dos
equipamentos os quais serão devidamente conferidos na presença de um servidor previamente
designado e um representante da empresa Contratada.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá a vigência a partir da data de sua assinatura até xx/xx/xxxx, podendo, no interesse da CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos de 12 (doze) meses, limitada a sua duração a 48 (quarenta e oito) meses, “ex-vi” do disposto no inciso IV, do Artigo 57, da Lei N.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO
7.1 Pelo serviço, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor estimado de
R$ ...................................... (_______________________________), estando nele incluídas todas as
despesas necessárias a sua perfeita execução.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA Durante o período contratual serão praticados os preços especificados na
proposta ou lance vencedor da contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E REVISAO DE PREÇOS
8.1 Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis.
8.1.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato procedendo à
revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém
de conseqüência incalculável que onere ou desonere excessivamente as obrigações
pactuadas no presente instrumento.
a) Contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para a
revisão do Contrato comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém, com
conseqüência incalculável que tenha onerado excessivamente as obrigações por si
contraídas.
I – A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transporte de
mercadorias alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido da
revisão do Contrato;
II – Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custo
comparativas entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido da
revisão do contrato evidenciando o quanto o aumento de preço ocorrido repercute no
valor total pactuado.
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III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro procederá à
revisão do Contrato
b) Independentemente de solicitação a Administração poderá convocar a contratada para
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado na qualidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
c) As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1O pagamento será efetuado mensalmente de acordo com os serviços prestados pela
contratada, cuja fatura deverá ser encaminhada até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente aos
serviços prestados.
9.1.1O referido pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento
da fatura mensal conforme o item 9.1 deste termo;
9.2Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da Contratante, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de
compensação financeira, devido pelo Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte
formula:
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

I = TX
TX = Percentual da Taxa anual = 6%.
9.3No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão os
mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, sendo automaticamente alteradas
as datas de vencimento, não respondendo o IF Sertão/PE por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
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
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fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (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 10% (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 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o
valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das
demais penalidades;
d) multa de 0,5 % (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 10%(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 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo IF Sertão-PE.
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 pelo licitante a
ser contratado, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou
motivo de força maior.
10.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta da Única do Tesouro Nacional,
através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e Finanças do IF
Sertão-PE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração do
IF Sertão-PE reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, ou ainda
cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.
10.6 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas referentes à execução dos serviços objeto deste Contrato, correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento próprio do Campus solicitante do IF Sertão-PE, Programa de
Trabalho Resumido – PTRES: XXXXXXXX, Fonte: XXXXXXXXX, Natureza de Despesa 339039, para
o exercício de 2012.
NOTA DE EMPENHO:
EMITIDA EM:
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VALOR:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A fiscalização do contrato será exercida por representante do CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL e GESTOR, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei 8.666/93, com
suas alterações).
12.2 - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alterações).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATO
13.1.Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA reconhece os
direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa no art. 77, do referido Diploma legal.
13.2.A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei n° 8.666/93 ensejará a
rescisão do presente Contrato.
13.3.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
13.4.A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
13.5. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos Incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, acarretará as consequências previstas no art.
80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas.
13.6. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar os
serviços das licitantes classificadas em colocação subseqüente, observadas as disposições do Inciso
XI do art. 24 da Lei n° 8.666/93, ou efetuar nova licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
14.1 - Ficam fazendo parte do presente instrumento, independentemente de transição, o Pregão
33/2012, na íntegra com suas condições e anexos, bem como a proposta apresentada pela
CONTRATADA, nos termos em que esta não for contrária ao referido processo licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
15.1 Nos casos previstos no art. 65, II, “d” da Lei n° 8.666/93, os contratantes têm direito ao equilíbrio
econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que
ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, que onere ou desonere
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§1º. A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para a revisão do
contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências
incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por si contraídas.
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I – a comprovação será feita por meio de documentos, tais como alista de preço de fabricantes, notas
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato;
II – junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a
data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III – A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do
contrato.
§2º. Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar
a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
§3º. As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do procedimento licitatório, será o da
Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, Subseção Judiciária de Petrolina.

Petrolina-PE,
__________________________________

de

de 2012.

_______________________________________

CONTRATANTE

CONTRATADA

___________________________

____________________________

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

NOME:

NOME:

RG:
CPF:

RG:
CPF:
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
PROCESSO N° 23302.000349/2012-94
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2012
OBJETO: Aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, para utilização no setor
de Copa, Cozinha, Administrativo e aulas práticas do Campus Salgueiro e demais Campi do IF
Sertão/PE.
_____________________________________________,
como
representante
devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2012 - Tradicional, em atendimento a Instrução
Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que:
A – A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar
práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:
- Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão),
fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento
dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e
recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio
ambiente.
a)
Destinações dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores
incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.
b)
Os materiais de limpeza e
B – A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas
necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se
disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis, e que já iniciou (ou está em fase de
implantação) as seguintes medidas: (DEVERÁ INFORMAR QUAIS AS MEDIDAS JÁ
IMPLANTADAS) tendo como meta em um prazo XX (dias ou meses) atingir o nível mínimo para
reconhecimento pelos Organismos Ambientais de Empresa Sustentável.
C - Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la, levando-se, a presente DECLARAÇÃO ao cartório de
Registro Público para fins de compromisso público, conforme exigido no Edital de Licitação n°
33/2012 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
Petrolina, ____ de _______ de 2012.
____________________________________________________
representante legal do licitante
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