EDITAL DE LICITAÇÃO
Órgão Licitante:
UASG:

CAMPUS SANTANA

155592

Endereço:

CNPJ:

Rodovia Duca Serra, s/n, Bairro Paraíso, Santana/AP

Telefone 1 (CPL): (96) _____-____
E-mail CPL: selic.santana@ifap.edu.br
Pregoeiro(a):

10.820.882/0004-38
Telefone 2: (96) _____-____
Horário Atendimento: 08:00 às 17:00

Klayrlson da Costa Amaral

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

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018-IFAP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP
Processo nº 23228.000406/2018-61
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ – IFAP, por intermédio deste
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 034/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que
na data e horário abaixo indicados, fará realiiar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE, em sessão pública virtual, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança – criptografia e autentcação – em todas as suas fases, que será regida nos termos
da Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, do Decreto nº 5.450 de 31.05.2005, do Decreto nº 7.892 de 23.01.2013,
do Decreto nº 3.555 de 09.08.2000, da Instrução Normatva SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.2010, da Lei
Complementar 123 de 16.12.2006, do Decreto 8.538 de 06.10.2015 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666,
de 21.06.1993, para aquisição de bens comum de material de consumo, conforme exposto no Termo de
Referência – Anexo I do presente edital.
ABERTURA DA SESSÃO: 17/09/2018
HORÁRIO: 15:00 (horário de Brasília)
CÓDIGO UASG: 155592
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
1. DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS DE
CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO em atendimento às demandas do campus
Santana do IFAP, de acordo com as especificações e quantdades apresentadas no Anexo I – Termo de
Referência.
2. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.
Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação, no praio de até
03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
2.2.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o respectvo ato convocatório, cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelo setor
responsável pela elaboração do edital, decidir a respeito no praio de até 24 (vinte e quatro) horas.
2.3.
Tanto o pedido de esclarecimentos quanto à impugnação do presente ato convocatório,
referidos nos retromencionados subitens 2.1 e 2.2, deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE, através do
endereço eletrônico: selic.santana@ifap.edu.br.
2.4.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realiiação
da presente licitação.
3. DO ÓRGÃO
3.1.
O Insttuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – Campus Santana, será o
órgão resultante deste pregão.
3.2.
É o órgão:
UNIDADE DEMANDANTE
CAMPUS SANTANA

UASG

CNPJ

155592

10.820.882/0004-38

4. DO PREÇO MÁXIMO
4.1.
O preço máximo por item do Insttuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá,
para efeito de classificação da proposta, obedecerá aos critérios e valores apresentados no Termo de
Referência.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1.
Nos termos do disposto na Lei Complementar nº 123/06 e 147/14, a participação neste
Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive cooperatvas assim
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qualificadas, cujo ramo de atvidade seja compatvel com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Logístca e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do síto www.comprasgovernamentais.gov.br, conforme disposto na
Instrução Normatva SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
5.2.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em partcipar deste Pregão deverão
dispor de chave de identficação e senha pessoal, obtdas junto à SLTI, onde também deverão informar-se
a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta
utliiaçãol
5.3.
O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao IFAP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
5.4.
Não poderão participar da presente licitação as microempresas e empresas de pequeno
porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no §4º do art.3º da Lei Complementar nº
123/2006, abaixo transcrito:
“§ 4º Não poderá se beneficir do tritimento jurídcio dcferenicido prevcsto nesti
Lec Complementir, cniluído o regcme de que triti o irt. 12 desti Lec
Complementir, piri nenhum efecto legil, i pessoi jurídcii:
I – de iujo iipctil pirticpe outri pessoi jurídcii;
II – que seji flcil, suiursil, igênici ou representição, no Piís, de pessoi jurídcii
iom sede no extercor;
III – de iujo iipctil pirticpe pessoi fscii que seji cnsircti iomo empresárco ou
seji sóici de outri empresi que reiebi tritimento jurídcio dcferenicido nos
termos desti Lec Complementir, desde que i reiecti bruti globil ultripisse o
lcmcte de que triti o cnicso II do iiput deste irtgo;
IV – iujo ttulir ou sóico pirticpe iom mics de 10% (dez por iento) do iipctil de
outri empresi não beneficidi por esti Lec Complementir, desde que i reiecti
bruti globil ultripisse o lcmcte de que triti o cnicso II do iiput deste irtgo;
V – iujo sóico ou ttulir seji idmcncstridor ou equcpirido de outri pessoi
jurídcii iom fns luiritvos, desde que i reiecti bruti globil ultripisse o lcmcte de
que triti o cnicso II do iiput deste irtgo;
VI – ionsttuídi sob i formi de iooperitvis, silvo is de ionsumo;
VII – que pirticpe do iipctil de outri pessoi jurídcii;
VIII – que exerçi itvcdide de binio iomericil, de cnvestmentos e de
desenvolvcmento, de iicxi eionômcii, de soicedide de irédcto, fninicimento e
cnvestmento ou de irédcto cmobclcárco, de iorretori ou de dcstrcbucdori de ttulos,
vilores mobclcárcos e iâmbco, de empresi de irrendimento meriintl, de seguros
prcvidos e de iipctilczição ou de prevcdênici iomplementir;
IX – resultinte ou reminesiente de icsão ou quilquer outri formi de
desmembrimento de pessoi jurídcii que tenhi oiorrcdo em um dos 5 (icnio)
inos-iilendárco intercores;
X – ionsttuídi sob i formi de soicedide por ições.”a

5.5.

Não poderão participar deste Pregão:
5.5.1. Empresa suspensa de partcipar de licitação e impedida de contratar com a
Administração Pública, durante o praio da sanção aplicadal
5.5.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motvos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitaçãol
5.5.3. Sociedade estrangeira não autoriiada a funcionar no Paísl
5.5.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregãol
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5.5.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação
judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, e que estejam sob
falêncial
5.5.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utliiem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comuml
5.5.7. Consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de consttuiçãol
5.5.8. Entdades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiarias entre sil
5.5.9. Servidores deste Insttuto, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93l e
5.5.10. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93.
5.6.
Entende-se por “partcipação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a partcipação
no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositvo legal figure como
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação
no processo licitatório.
6. DA PROPOSTA
6.1.
A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automatcamente a fase
de recebimento de propostas.
6.2.
A licitante deverá declarar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relatvo
às seguintes declarações:
6.2.1. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do edital e seus anexosl
6.2.2. Que inexistem fatos impeditvos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioresl
6.2.3. Que não emprega menores de deioito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de deiesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendii, a partr dos quatorie anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Consttuiçãol
6.2.4. Que está enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte e atende
aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para faier jus aos benefcios previstos nessa leil
6.2.5. Que cumpre o disposto na Instrução Normatva SLTI nº 02/2009, quanto à Elaboração
Independente de Proposta.
6.3.
A declaração falsa relatva ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital.
6.4.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
6.5.
A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para o
item, mediante preço unitário e preço total, já considerados todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tais como fretes e tarifas, e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens para a completa execução do objeto desta
licitação.
6.6.
As empresas licitantes deverão mencionar em suas propostas, marca e modelo dos
materiais ofertados, bem como todas as suas especificações técnicas, por item, não sendo aceito nas
especificações complementares constante em campo próprio do Comprasnet a expressão “conforme
edital ou de acordo com o edital” ou qualquer outra de igual teor.
6.7.
Todas as especificações do objeto contdas na proposta vinculam a Contratada.
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6.8.
O PREÇO OFERTADO será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistndo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
6.9.
As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
6.10.
Até a abertura da sessão, a licitante poderá retrar ou substtuir a proposta anteriormente
encaminhada.
6.11.
Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
6.12.
Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR
GRUPO.
6.13.
Para aplicação do critério de MENOR PREÇO POR GRUPO, será considerado o valor unitário
estabelecido para cada item do grupo, conforme o Termo de Referência.
6.13.1. Quando utliiada a adjudicação por grupo, desde que devidamente justficada e
comprovada a sua economicidade, o Insttuto poderá adquirir individualmente itens que
estejam na composição de um grupo.
6.14.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduiida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicada no preâmbulo deste Edital, no síto www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3.
Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitda pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motvadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.2.
Serão desclassificadas as propostas que:
8.2.1. Não contverem todos os dados e elementos exigidos, sejam omissas ou apresentem
irregularidades ou defeitos capaies de dificultar o julgamentol
8.2.2. Ofertarem preço super faturado, irrisório, manifestamente inexequível, ou
incompatvel com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos tributários
incidentes sobre a contrataçãol
8.2.3. Não atenderem as condições exigidas neste edital.
8.3.
Somente as licitantes com propostas classificadas partciparão da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1.
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitações previstas no edital.
9.2.
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.3.
Aberta a etapa compettva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
9.4.
A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao últmo por ele ofertado e registrado no
sistema.
9.5.
Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identficação do ofertante.
9.6.
Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
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9.7.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.8.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justficadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
9.9.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances contnuarão sendo recebidos, sem prejuíio dos atos.
9.10.
Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dei) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automatcamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
partcipantes no síto www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.11.
O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o praio para início do tempo de iminência.
9.12.
Decorrido o praio fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automatcamente encerrada a fase de lances.
9.13.
Atendidos todos os requisitos, será classificada em primeiro lugar a licitante que oferecer o
MENOR PREÇO, desde que atenda as exigências e critérios estabelecidos no presente edital.
10. DA NEGOCIAÇÃO
10.1.
O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estmado para a
contratação.
10.2.
A negociação será realiiada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1.
O Pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatbilidade do PREÇO
OFERTADO com o valor estmado e à compatbilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
11.2.
O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do IFAP
ou, ainda, de pessoas fsicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
11.3.
Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.4.
Não serão aceitas propostas com valores unitários e/ou global superior ao estmado no
Termo de Referência, ou que apresentem valores simbólicos, irrisórios, de valor iero ou com preços
inexequíveis e incompatveis com preços de mercado.
11.5.
Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregão.
11.6.
Caso a proposta não seja aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
11.7.
Quando solicitado pelo pregoeiro, a LICITANTE deverá encaminhar no prazo máximo de 02
(duas) horas, a contar da referida convocação, por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema
Comprasgovernamentais (comprasnet), em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último
lance, devidamente assinada, em todas as suas folhas, pelo responsável legal da empresa, a qual deverá
conter, sob pena de não-aceitação da proposta, as seguintes informações:
11.7.1. Raião social completa da licitante e número do CNPJ, que deverão ser
obrigatoriamente os mesmos constantes da documentação do SICAFl
11.7.2. Proposta definitva de preço unitário e total de cada item, adequados ao últmo lance,
expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, prevalecendo este últmo
no caso divergência, admitdas apenas duas casas decimais após a vírgulal
11.7.3. As característcas do material ofertado, tais como marca, modelo, tpo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertnentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
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propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e praio
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuíio do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da propostal
11.7.4. A validade da proposta, a qual não será inferior a 60 (sessenta) diasl
11.7.5. As informações bancárias da CONTRATADA.
11.7.6. Declaração de compromisso e responsabilidade ambiental, social e econômica,
devidamente assinada pelo responsável legal, conforme ANEXO IV deste Editall
11.8.
Quindo, por motvo justfiido peli lcictinte e iiecto pelo pregoecro, os doiumentos e inexos
excgcdos poderão ser envcidos itrivés do e-micl, selci.sintini@ifap.edu.br, no entinto os mesmos
deverão ser ipresentidos em orcgcnil ou por iópci iutentiidi no endereço e prizo i serem cndciidos no
ito de iiecte, sob peni de desilisscfiição.
11.9.
A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar proposta ou documentação exigida
no praio estpulado no subitem anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
edital.
12. DA AMOSTRA E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
12.1.
À(s) licitante(s) detentora(s) da proposta sob análise de aceitabilidade, poderá ser solicitada
amostra do material em questão para avaliação técnica de compatbilidade e/ou equivalência com as
especificações solicitadas, conforme estabelecido no Termo de Referência.
12.2.
Não será aceita a proposta da licitante que tver amostra rejeitada, ou que não apresentar
amostra no praio estabelecido, sem prejuíio das sanções previstas neste edital.
13. DA HABILITAÇÃO
13.1.
A habilitação das licitantes será verificada no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, e à qualificação econômicofinanceira segundo o disposto na Instrução Normatva SLTI/MPOG nº 2, de 2010, bem como através da
documentação complementar solicitada neste edital.
13.2.
Além do SICAF, serão consultados os seguintes cadastros:
13.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantdo pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)l
13.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administratva,
mantdo
pelo
Conselho
Nacional
de
Justça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)l
13.2.3. Lista de Inidôneos, mantda pelo Tribunal de Contas da União – TCUl
13.2.4. A consulta aos cadastros será realiiada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prátca de ato de improbidade administratva, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
13.3.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de
condição de partcipação.
13.4.
Poderão ser consultados os sítos oficiais emissores de certdões, especialmente quando a(s)
licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
13.5.
As licitantes deverão apresentar sua qualificação técnica por meio da seguinte documentação
complementar:
13.5.1. 01 (um) ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido por
pessoa jurídica pública ou privada, em nome da licitante com a identificação do signatário,
nome e cargo, que comprove(m) aptdão para desempenho de atvidade pertnente e
compatvel em característcas e quantdades com o objeto deste Pregãol
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13.6.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação encaminhados deverão estar
em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
13.7.
Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureia, são emitdos somente em nome da
matrii.
13.8.
Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos por meio
da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação
do Pregoeiro.
13.9.
A licitante que deixar de enviar qualquer dos documentos exigidos, ou apresentá-lo em
desacordo com estabelecido neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á quindo, por motvo
justfiido peli lcictinte e iiecto pelo pregoecro, os doiumentos e inexos excgcdos poderão ser envcidos
itrivés do e-micl, selci.sintini@ifap.edu.br, no entinto os mesmos deverão ser ipresentidos em
orcgcnil ou por iópci iutentiidi no endereço e prizo i serem cndciidos no ito de iiecte , sob peni de
cnibclctição.s sanções previstas neste Edital.
13.10.
Na ocorrência de desclassificação da licitante, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
edital.
13.11.
Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada
vencedora.
13.12.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o praio de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração, para a regulariiação da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, emissão de eventuais certdões negatvas ou positvas com efeito de certdão
negatva.
13.13.
A não regulariiação da documentação, no praio previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuíio das sanções previstas neste edital, e facultará ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
14. DO RECURSO
14.1.
Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá praio de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motvada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
14.2.
A falta de manifestação no praio estabelecido autoriia o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
14.3.
O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motvadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
14.4.
A licitante que tver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as raiões do recurso, em
campo próprio do sistema, no praio de 3 (três) dias corridos, ficando as demais licitantes, desde logo,
intmados a apresentar contrarraiões, também via sistema, em igual praio, que começará a correr do
término do praio da recorrente.
14.5.
Para justficar sua intenção de recorrer e fundamentar suas raiões ou contrarraiões de
recurso, a licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partr do encerramento da fase de lances.
14.6.
As intenções de recurso não admitdas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
14.7.
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetveis de
aproveitamento.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.
O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
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15.2.
A homologação deste Pregão compete ao Magnífico Reitor, ou a quem for delegado tal
competência.
16. DA NOTA DE EMPENHO
16.1.
Depois de homologado o resultado de licitação, o fornecedor registrado poderá ser
convocado, a qualquer tempo para retrada da nota de empenho, dentro do praio de 5 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuíio das sanções previstas neste Edital.
16.2.
O praio de retrada da nota de empenho, poderá ser prorrogado uma única vei, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor beneficiário durante o seu transcurso, desde que ocorra
motvo justficado e aceito pelo IFAP.
16.3.
Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante/fornecedor beneficiário mantém as condições de habilitação.
16.4.
A recusa injustficada do fornecedor beneficiário em retrar a nota de empenho, dentro do
praio estabelecido pela Administração, caracteriia o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
17. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
17.1.
Os materiais deverão ser entregues adequadamente, de forma a permitr a completa
segurança durante o transporte, observando os critérios de sustentabilidade dispostos neste edital e no
termo de referência.
17.2.
Os praios, o local de entrega, os critérios de aceitação e as condições de garanta técnica do
objeto estão previstos no Termo de Referência.
17.3.
A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
data de recebimento da Nota de Empenho e/ou da Ordem de Fornecimento, conforme estabelecido
no(s) item(ns) do Termo de Referência, nas quantidades solicitadas, nos locais e horários especificados,
dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na
proposta vencedora e no Termo de Referência, sendo que a não observância destas condições, implicará
na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.
17.4.
O IFAP se reserva ao direito de recusar o recebimento dos materiais que não estverem em
conformidade com o Termo de Referência e especificações constantes na proposta apresentada.
17.5.
Os itens do presente objeto deverão ser novos, de primeiro uso e acondicionados
adequadamente em caixas lacradas de fábrica, de forma a propiciar completa segurança durante o
transporte e dos requisitos legais e contratuais referentes aos termos da garanta do objeto.
18. DO PAGAMENTO
18.1.
O contrato será substtuído pela nota de empenho e nela estará inerente os termos previstos
no edital, no termo de referência e na legislação que regulamenta as licitações e contratos no âmbito
federal.
18.2.
O fornecedor beneficiário deverá apresentar nota fiscal/fatura, em 2 (duas) vias, para
liquidação da despesa pelo IFAP.
18.3.
O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, mediante ordem bancária a
ser creditada em conta-corrente, conforme disponibilidade financeira.
18.4.
O IFAP poderá deduiir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indeniiações devidas pelo fornecedor beneficiário, nos termos deste Edital.
18.5.
Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor beneficiário na pendência de qualquer uma
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
18.5.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s)l
18.5.2. Cumprimento das obrigações contratuais assumidasl
18.5.3. Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
18.6.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
9

pelo IFAP, entre a data acima referida e a correspondente ao efetvo pagamento da nota fiscal/fatura será
calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratóriosl
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetvo pagamentol
VP = Valor da prestação a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1.
As obrigações da contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, bem como:
19.1.1. Arcar com as despesas diretas e indiretas com as providências necessárias à
assistência técnica do objeto no período de garanta.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
20.1.
As obrigações da contratante são as estabelecidas no Termo de Referência.
21. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
21.1.
Os critérios de sustentabilidade ambiental a serem aplicados neste procedimento licitatório
estão estpulados no Termo de Referência.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1.
As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da licitação serão aplicadas
conforme descrito no art. 40 da Instrução Normativa nº 02/2010 – SLTI, sem prejuízo das demais
cominações legais e editalícias.
22.2.
Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, e consequente
descredenciamento do SICAF, pelo praio de cinco (5) anos, com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
para a licitante que:
22.2.1. Cometer fraude fiscall
22.2.2. Apresentar documentação falsal
22.2.3. Comportar-se de modo inidôneo.
22.3.
Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo praio de dois (2) anos, com fulcro no
inciso III do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:
22.3.1. Não retrar nota de empenho.
22.4.
Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo praio de um (1) ano, com fulcro no
inciso III do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:
22.4.1. Deixar de entregar a proposta e/ou a documentação exigida durante o certamel
22.4.2. Não mantver a propostal
22.4.3. Não entregar amostra, quando solicitado.
22.5.
Considera-se comportamento inidôneo, para fins do disposto no subitem 22.2.3:
22.5.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação, conluio ou qualquer outro
expediente, o caráter compettvo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lancesl
22.5.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realiiação de qualquer ato de procedimento
licitatóriol
22.5.3. Faier ou apresentar declaração falsa quanto às condições de partcipaçãol
22.5.4. Faier ou apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.
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22.6.
A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulatvamente com a sanção de impedimento,
no limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e das demais cominações
legais, garantido o direito prévio da ampla defesa.
22.7.
A autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educatvo da pena e o dano causado à Administração para a aplicação e valoração das multas,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.8.
A Administração comunicará à licitante ou fornecedor beneficiário sua intenção de lhe aplicar
penalidades previstas no Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção,
assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no praio de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partr do recebimento da comunicação.
22.9.
Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notficação (ofcio ou qualquer outro
expediente administratvo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de
Recebimento, no endereço cadastrado no SICAF, da licitante ou do fornecedor beneficiário que ficará
sujeito à penalidade a partr do decurso do praio para apresentar as raiões de defesal
22.10.
Em caso de não conseguir localiiar a licitante ou fornecedor beneficiário, o mesmo deverá
ser notficado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
22.11.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.
Os atos praticados e documentos enviados por meio do sistema eletrônico “comprasnet”,
constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovação e prestação de contas, e ficarão disponíveis para acesso das demais licitantes para que,
desejando analisá-los, possam acessar diretamente pelo referido sistema.
23.2.
É vedado que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entdade em que este
exerça cargo em comissão ou função de confiança, nos termos Decreto nº 7.203/2010.
23.3.
O fornecedor beneficiário prestará as informações, bem como adotará medidas preventvas e
corretvas, necessárias ao fiel cumprimento das vedações impostas pelo Decreto nº 7.203/2010.
23.4.
Não havendo expediente, ou, ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realiiação do certame na data marcada, a sessão será automatcamente transferida para o primeiro dia
útl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário do Pregoeiro.
23.5.
Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, conforme o indicado no
subitem 2.3 deste Instrumento.
23.6.
As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados.
23.7.
O desatendimento às exigências formais e não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta
durante a realiiação da sessão pública deste Pregão Eletrônico.
23.8.
É facultada ao Pregoeiro ou, à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destnada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realiiação da
sessão pública.
23.9.
As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitmidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.10.
As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas de
preços.
23.11.
Na contagem dos praios estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam e vencem os praios em dias de expediente no IFAP.
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23.12.
A autoridade competente poderá revogar a licitação por raiões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertnentes e suficientes para justficar
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito, devidamente fundamentado.
23.13.
Para fins de aplicação da sanção administratva o lance é considerado proposta.
23.14.
É de total responsabilidade da licitante acompanhar as operações no Sistema eletrônico
durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexão.
23.15.
É de total responsabilidade da licitante responder às mensagens do Pregoeiro no Sistema
eletrônico (chat) em todas as fases da licitação, no prazo máximo de 15 (quinze) minutos contados do
horário da respectiva mensagem, sob pena de desclassificação.
23.16.
Havendo divergência entre as especificações constantes do Anexo I e a divulgada pelo site:
www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá a descrição do Anexo I, para efetvação das aquisições.
23.17.
Aplicam-se às cooperatvas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relatvas às microempresas e empresas de pequeno porte.
23.18.
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02l
Decreto nº 3.555/00l Decreto nº 5.450/05l Decreto nº 7.892l Instrução Normatva SLTI/MPOG nº 2/10l Lei
Complementar nº 123/06l Decreto nº 8.538/15l e da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.
23.19.
As questões decorrentes da execução deste Edital e seus Anexos, que não possam ser
dirimidas administratvamente, serão apreciadas e julgadas no Foro da Justça Federal, Seção Judiciária de
Macapá – AP, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
23.20.
A Contratada ficará obrigada a aceitar as comunicações e intmações realiiadas através de endereço eletrônico.
24. DOS ANEXOS
24.1.
É parte integrante deste Editall
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA.

Santana – AP, 31 de agosto de 2018.

_____________________________________________
Marlon de Oliveira do nascimento
Diretor Geral em exercício
Campus Santana
Portaria nº 320/2016/GR/IFAP
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TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO ELETRÔNICO
1. DO OBJETO
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS DE CONSUMO PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO em atendimento às demandas do campus Santana do IFAP.
A presente compra ocorrerá através de PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com os Decretos (e alterações) nºs 3.555/2000, 3.722/2001, 3.784/2001, 5.450/2005, 7.892/2013, Lei nº 10.520/2002, sendo aplicadas subsidiariamente as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Para aquisição:
As aquisições de bens de consumo para o setor de Tecnologia da Informação podem ser enquadradas na
categoria de bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por
possuírem padrões de desempenho e característcas gerais e específicas usualmente encontradas no
mercado.
No Art. 6º da Lei 11 892, da criação dos Insttutos Federais, entre as finalidades e característcas: VIII
realiiar e estmular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperatvismo e o
desenvolvimento cientfico e tecnológico;
As especificações técnicas e quanttatvos dos bens a serem adquiridos, estão de acordo com o previsto
no artgo 15, § 7º, da Lei 8.666/93, demonstrados explicitamente no Termo de Referência.
A aquisição de bens de consumo para o setor de Tecnologia da Informação tem como finalidade a
manutenção e contnuidade da prestação das atvidades desempenhadas pelo campus do IFAP Santana,
bem como o apoio aos projetos de funcionamento, ensino, pesquisas cientficas e desenvolvimento
tecnológico do insttuto.
O objetvo na aquisição dos materiais de consumo é suprir uma demanda frequente no insttuto.
Dentre os materiais desta aquisição existem aqueles cuja descrição se assemelham e são de uma mesma
natureia e que se, licitados individualmente seu valor total é considerando baixo, o que poderia afastar
os licitantes em virtude do custo operacional que teria para fornecê-lo (considerando os custos com embalagem, entrega, entre outros) caso fossem licitados por item. Além disso, agrupando os materiais, surge
um maior interesse por parte dos licitantes, uma vei que terão quantdades maiores para fornecer e con sequentemente maior valor pela venda, o que compensará seus custos operacionais. Para Administração
é vantajoso considerando o valor total dos materiais e a pratcidade em trabalhar com um único fornecedor (vencedor do certame), tendo em vista analise documentais e acompanhamento de entrega dos ma teriais assim como o pagamento de uma só nota fiscal eletrônica. Portanto, considerando os motvos
mencionados acima, justfica-se a adoção do agrupamento de itens em lotes como forma de permitr
maior concorrência no certame e condições de fornecimento que tragam benefcios tanto para o Contratante quanto para a Contratada.
3. DO QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO
3.1. O objeto será entregue conforme especificações descritas nesse Termo de Referência, que passa a faier parte integrante do edital independente de transcriçãol
3.2. Para efeito de julgamento dos preços no PREGÃO ELETRÔNICO, o critério de julgamento deverá ser
MENOR PREÇO POR GRUPO/LOTE, sendo vencedor o licitante que ofertar o menor valor para o grupo na
fase de lancesl
3.3. Para os itens agrupados, a classificação final será feita pelo valor global do grupo, no entanto, a dis puta será por iteml
3.4. O objeto deve ser fornecido conforme característcas técnicas, quantdades e demais requisitos descritos neste Termo de Referência, observadas as especificações e quantdades relacionadas abaixo.

TABELA I – ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA
GRUPO/LOTE
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

Cabo Rede Computador , Material Revestmento Pvc - Cloreto De Polivinila
Ant-Chama, Aplicação Conexão De Rede, Material Condutor Cobre, Tipo
Cabo Par Trançado, Utp 4 Pares, Padrão Tia 568a, Cor Amarelo,
Característcas Adicionais Cabo Montado(Patch Cord), Categoria 6e,
Tamanho 1 MetrO

UND

20

1,84

R$ 36,80

2

Cabo Rede Computador , Material Revestmento Pvc - Cloreto De Polivinila
Ant-Chama, Aplicação Conexão De Rede, Material Condutor Cobre, Tipo
Cabo Par Trançado, Utp 4 Pares, Padrão Tia 568a, Cor Aiul, Característcas
Adicionais Cabo Montado(Patch Cord), Categoria 6e, Tamanho 1,5 Metro

UND

150

1,84

R$ 276,00

3

Cabo Rede Computador , Material Revestmento Pvc - Cloreto De Polivinila
Ant-Chama, Aplicação Conexão De Rede, Material Condutor Cobre, Tipo
Cabo Par Trançado, Utp 4 Pares, Padrão Tia 568a, Cor Aiul, Característcas
Adicionais Cabo Montado(Patch Cord), Categoria 6e, Tamanho 2 Metro

UND

100

1,84

R$ 184,00

4

Cabo Rede Computador , Material Revestmento Pvc - Cloreto De Polivinila
Ant-Chama, Aplicação Conexão De Rede, Material Condutor Cobre, Tipo
Cabo Par Trançado, Utp 4 Pares, Padrão Tia 568a, Cor Verde, Característcas
Adicionais Cabo Montado(Patch Cord), Categoria 6e, Tamanho 1 Metro

UND

30

1,84

R$ 55,20

5

Cabo Rede Computador , Material Revestmento Pvc - Cloreto De Polivinila
Ant-Chama, Aplicação Conexão De Rede, Material Condutor Cobre, Tipo
Cabo Par Trançado, Utp 4 Pares, Padrão Tia 568a, Cor Vermelho,
Característcas Adicionais Cabo Montado(Patch Cord), Categoria 6e,
Tamanho 1 Metro

UND

20

1,84

R$ 36,80

6

Ferramenta Manual De Impacto Para Conexão E Crimpagem De Condutores
Isolados Em Sistemas De Cabeamento Estruturado.
Característcas
- Corpo De Aço Com Revestmento Termoplástcol
- Executa A Inserção Das Garras De Contato Do Conector Rj-45 Macho E
Aciona O Prensa-Cabol
- Garante Economia De Tempo Durante O Processo De Conectoriiaçãol
- Crimpagem Uniforme Que Permite Uma Melhor Performancel
- Redui A Força Necessária Na Conectoriiaçãol
- Permite A Conectoriiação De Conectores Rj-45 Macho Cat.5e E Cat.6
- Crimpagem Frontall
Material Do Corpo Do Produto: termoplástco / Aço
Padrão: rohs Compliant
Cor: preto Com Aiul
Tipo De Conector: rj-45 Cat5 / Rj-45 Cat6
Medidas: 265 X 100 X 100 Mm
Peso: 0,5 Kg

UND

1

536,94

R$ 536,94

7

Hd 2.5 Para Notebook
Interface: Sata De 6 Gb/S
- Taxa De Transferência De Dados: Até 140 Mb/S
- Cache: 128mb
- Velocidade Do Eixo: 5400rpm
-Capacidade: 1000 Tb

UND

5

301,41

R$ 1.507,05

8

Kit Ferramenta Para Manutenção De Computadores Com Estojo Contendo:
1 Tubo Plástco (porta Acessório/Parafusos), 1 Chave De Teste De Corrente
Elétrica, Uma Pinça Reversa, 1 Extrator Com Três Garras, 1 Chave Torx, 2
Chaves Phillips 1-0, 1 Chave De Fenda 3/6, 1 Chave De Fenda 1/8, 1 Chave
Canhão 3/16, 1 Chave Canhão ¼, Um Alicate De Bico Lonho 5 Com Mola.

UND

3

87,19

R$ 261,57

9

Mouse - Mouse Usb De 3 Botõesl Plug And Playl Design Compacto E
Ergonômicol Rastreamento Óptco 1000 Dpil Conector Usb Tipo Plug
Macho, Botão De Rolagem

UND

30

33,5

R$ 1.005,00

10

Teclado – Teclado Microcomputador, Quantdade Teclas Mínimo 107,
Material Plástco, Característcas Adicionais Caracteres Na Língua
Português-Brasil, Tipo Usb / Abnt2, Compatvel Com Windows, Linux E Osx

UND

30

54,54

R$ 1.636,20
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11

Testador , Conectores Rj-45, Bateria 9 V, Padrão 568 A / 568 B, Aplicação
Testador De Cabos Utp

UND

3

55,97

R$ 167,91

12

Tubo De Dvd Com Superfcie Printable Com 100 Unidades

UND

1

78,05

R$ 78,05

VALOR TOTAL

R$ 5.781,52

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA COMPRA: cinco mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos.

Piri iqucscção dos mitercics foc reilczidi i pesqucsi de preços ionforme (Lec 8.666/93, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 29 DE AGOSTO DE 2014 e INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 03 de 20/04/2017). Além do entendcmento ionstinte no iiórdão do TCU nº 2318 de 03 de setembro de 2014 Plenárco e iiórdão nº 2816 de 22 de Outubro de 2014 – Plenárco.

3.5. O VALOR TOTAL MÁXIMO DE REFERÊNCIA para esta aquisição de consumo para os laboratórios é de
R$ 5.781,52 (cinco mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos.)
3.6. Para o alcance dos valores estmados foram realiiadas pesquisas de preços em sites especialiiados,
assim como consultas em atas de pregões licitados em órgãos federais, conforme IN 05/2014, 07/2014 e
IN Nº 03 de 20/04/2017 MPOG, Acórdãos nºs 2318/2014 e 2816/2014 Plenário), conforme documentos
constantes no processo.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO MATERIAL
4.1. Da indicação de marca: A indicação de marca, na especificação, como parâmetro de qualidade, pode
ser admitda para facilitar a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida da expressão “ou equiva lente”, “ou similar”, ou de “melhor qualidade” (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário)l
4.2. Todos os itens descritos na seção 3 deverão ser entregues em perfeito estado de funcionamentol
4.3. Deverão ser fornecidos apenas componentes novos, sendo vedado, em quaisquer circunstâncias, o
uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenientes de reutliiação de material já emprega dol
4.4. Conforme obrigatoriedade, observada legislação de defesa do consumidor, os itens deverão possuir
manual de instrução ou guia de uso, contendo todas as informações necessárias de funcionamento, conservação e manutenção dos materiaisl
4.5. Quando não houver definição de cor nas especificações dos materiais, esta deverá ser escolhida pelo
IFAP dentre as disponíveis na cartela/mostruário da empresa vencedora, no momento da aquisição, quando for o casol
4.6. Todos os materiais deverão ter garanta do fabricante, observado o disposto no Código de Defesa do
Consumidor.
5. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
5.1. Conforme o Art. 3º da Lei 8.666/1993, a licitação destna-se a garantr a observância do princípio
consttucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administratva, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetvo e dos que lhes são correlatos.
5.2. Segundo o TCU licitações sustentáveis visam, além de outros aspectos, o desenvolvimento regional e
equidade social, benefcios à saúde pública e redução dos impactos ambientais, comércio justo, novos negócios e incentvo a micro e pequenas empresas. Assim, a administração privilegiará, na presente aquisição, a adoção da proposta mais vantajosa dentre aquelas que cumpram os padrões de qualidade socioam biental, quando aplicáveis, em atendimento à Instrução Normatva SLTI/MPOG nº 01/2010 e alterações.
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6. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E/OU CATÁLOGO
6.1. Aos licitantes partcipantes, que se classificarem em primeiro lugar e que não tverem suas propostas
recusadas na fase de aceitabilidade, poderão ser solicitados para apresentações amostras do material
e/ou catálogo, considerando o praio máximo de 5 (cinco) dias úteis para amostras, e 24 (vinte e quatro)
horas para catálogo (informar o praio necessário), a contar da notficação pelo pregoeiro durante a sessão
pública, para avaliação técnica de compatbilidade e/ou equivalência com as especificações deste Termo
de Referêncial
6.2. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da segunda
melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária da Administração, possa
apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim sucessivamentel
6.3. A amostra deverá ser entregue diretamente na Seção de Gerenciamento de Licitações e Contratos, lo caliiado no seguinte endereço: Rodovia Duca Serra, 1133, Bairro Fonte Nova, município de Santana/AP, no
horário das 08h30min às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-feiral
6.4. A amostra deverá estar devidamente embalada e identficada com o número do pregão, o número do
item, o CNPJ e o nome ou a raião social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não
esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.
6.5. Através de uma comissão de avaliação, formada por representante(s) da unidade demandante e pela
unidade de licitações, ocorrerá a análise detalhada da conformidade das amostras com as especificações,
com vistas à aprovação das amostras apresentadas, se for o casol
6.6. As amostras apresentadas poderão ser desmontadas e executadas medidas (cortes, rupturas,
lixamento, ou quaisquer outros danos necessários para avaliação) para averiguação do atendimento ao
especificado. O Órgão não se responsabiliiará por qualquer dano causado aos protótpos apresentados,
sendo disponibiliiados aos licitantes para retrada do item no estado em que se encontrarem após
avaliação técnica, sem custos para a administração da Contratante.
6.7. Após o encerramento oficial do certame, o IFAP disponibiliiará as amostras para retrada, no estado
em que se encontrarem, mediante assinatura de recibo, no praio máximo de 15 (quinie) dias corridos.
Transcorrido esse praio e não ocorrendo a retrada, os produtos serão inutliiados e descartados.
6.8. A empresa poderá enviar um técnico para acompanhar a análise das amostras, porém, sem nenhum
custo para o Insttuto Federal do Amapál
6.9. Para a análise e aprovação das amostras dos itens, casos solicitados, serão utliiados os seguintes
critérios:
6.9.1. Critério fundamental, em primeira fase, de caráter eliminatório:
a) Os itens para os quais forem solicitadas apresentação de amostras no momento da análise das pro postas, deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações exigidas neste Termo de Referêncial
b) Esses itens devem estar rigorosamente de acordo com a proposta apresentada pelo licitante.
6.9.2. Critérios secundários, também de caráter eliminatório, que serão avaliados mediante a realiiação de testes e/ou observações, quando for o caso, visando à comprovação da qualidade do produto:
a) análise de qualidade das superfcies dos materiais em que as amostras deverão apresentar superfcies sem riscos na pintura e aparência sem bolhas, quando for o casol
b) As amostras serão analisadas comissão de avaliação, considerando as especificações do presente
Termo de Referência em relação a qualidade, durabilidade e funcionalidade do produto ofertadol
7. DA ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA
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7.1. As quantdades aqui registradas será entregue em remessa única, devendo atentar para o praio,
quantdade, local e horário especificado no presente Termo de Referência e Edital.
7.2. DOS PRAZOS:
7.2.1. a fornecedora estará obrigada ao cumprimento dos seguintes praios:
a) A entrega deverá ser efetuada no praio máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data
de recebimento da Nota de Empenho e/ou da Ordem de Fornecimento, conforme estabelecido
no(s) item(ns) do Termo de Referência, nas quantdades solicitadas, nos locais e horários especificados, dentro dos praios estpulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no Termo de Referência, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tpo de reclamação por parte
da inadimplente.
b) Considerando os critérios de aceitação do objeto deste Termo, o fornecedor deverá efetuar a
substtuição dos materiais que não forem aceitos, realiiando a remoção, às expensas, de todo o material que estver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado
dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, no praio máximo de 10 (dei) dias úteis
contados da notficação que lhe for entregue oficialmente, cabendo essa obrigação desde o fornecimento do produto até o período de sua garanta/validade, sem quaisquer ônus ao IFAP.
c) Validade da proposta com praio de no mínimo 60 (sessenta) diasl
7.2.2. As empresas que não cumprirem os praios acima estpulados sofrerão sanções da Lei
8.666/93 e suas alterações, salvo motvo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado
pela Licitante e reconhecido pelo IFAP.
8. DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS
8.1. Considerando a(s) Unidade(s) Demandante(s), os materiais e suas respectvas quantdades deverão
ser entregues nos endereços abaixo conforme estabelecido:
UNIDADE ADMINISTRATIVA
DEMANDANTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

CAMPUS SANTANA

Rodovia Duca Serra, 1133 – Bairro Fonte Nova, Santana/AP, CEP: 69.928-084

8.2. A entrega deverá ser feita diretamente aos locais supracitados, no horário das 08h30min às 11h e das
14h às 17h, de segunda à sexta-feiral
8.3. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitr completa
segurança durante o transporte, observando o critério de sustentabilidade disposto na seção 5 deste Termo.
9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
9.1. Dos critérios de aceitação: os materiais deverão ser aceitos da seguinte forma:
9.1.1. PROVISORIAMENTE, até 05 (cinco) dias corridos após o recebimento dos itens pelo setor
competente da(s) Unidade(s) Demandante(s) do IFAP, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com as especificações constantes nesse termol
9.1.2. DEFINITIVAMENTE, em até 10 (dez) dias corridos, após a verificação da qualidade e quantdade dos
materiais e consequente aceitação, pelo setor competente através da emissão de TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, ou documento similar, no qual constará a listagem de todos os critérios
atendidos no fornecimento, quando for o caso, inclusive no que dii respeito ao atendimento de padrões
de qualidade ambiental conforme mencionado na seção 5 deste Termo de Referência.
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9.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscaliiar a entrega dos materiais, faiendo a conferência quanttatva e qualitatva dos materiais entregues
considerando os parâmetros exarados neste Termo de Referência e Edital. O representante da
Administração anotará em registo próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da
contratação, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regulariiação das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências necessárias.
9.2.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.3. A fiscaliiação de que trata este item não exclui nem redui a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agen tes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. A contratada garantrá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a substtuir
aqueles que estverem danificados em raião de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser
imputada à Administraçãol
10.2. Entregar os materiais no praio estabelecido e de acordo com as especificações constantes no
presente Termo de Referência e Edital, dentro dos praios e locais especificados, com os veículos e
materiais apropriadosl
10.3. A Contratada fará constar na nota fiscal os valores unitários e respectvos valores totais em conformi dade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatdões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.
10.4. Comunicar ao IFAP, por escrito, no praio máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecederem ao
vencimento do praio de entrega dos itens adjudicados, informando os motvos que impossibilitam o
cumprimento da obrigaçãol
10.5. Remover, às expensas, todo o material que estver em desacordo com as especificações básicas,
e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamentol
10.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais, taxas, tributos e contribuições que
incidirem, direta ou indiretamente, sobre a contrataçãol
10.7. Atender aos critérios de sustentabilidade ambiental exigidos neste Termo de Referência e demais
exigências relevantes à contratação disposta no Edital e seus anexosl
11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
11.1. Receber o objeto no praio e condições estabelecidas no Edital e seus anexosl
11.2. Verificar minuciosamente, no praio fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente
com as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento
definitvol
11.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas, ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substtuído, reparado ou corrigidol
11.4. Fornecer à Contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições
necessárias à execução do Contratol
11.5. Acompanhar e fiscaliiar o cumprimento das obrigações da contratada através e servidor/comissão
especialmente designadal
11.6. Aplicar à Contratada as penalidades depois de constatada as irregularidades, garantdo o
contraditório e ampla defesal
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11.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no praio e
forma estabelecidos no Edital e seus anexosl
11.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada por
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
11.9. Observar às demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da licitação serão aplicadas conforme
descrito no art. 40 da Instrução Normativa nº 02/2010 – SLTI, sem prejuízo das demais cominações
legais e editalícias.
12.2. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, e consequente
descredenciamento do SICAF, pelo praio de cinco (5) anos, com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
para a licitante que:
12.1.1. Cometer fraude fiscall
12.1.2. Apresentar documentação falsal
12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo.
12.3. Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo praio de dois (2) anos, com fulcro no inciso III
do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:
12.3.1. Não retrar nota de empenho.
12.4. Será aplicada a sanção de suspensão temporária, pelo praio de um (1) ano, com fulcro no inciso III
do art.87 da Lei nº 8.666/1993, para a licitante que:
12.4.1. Deixar de entregar a proposta e/ou a documentação exigida durante o certamel
Não mantver a propostal
12.4.2. Não entregar amostra, quando solicitado.
12.5. Considera-se comportamento inidôneo, para fins do disposto no subitem 12.1.3:
12.5.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação, conluio ou qualquer outro
expediente, o caráter compettvo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lancesl
12.5.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realiiação de qualquer ato de procedimento
licitatóriol
12.5.3. Faier ou apresentar declaração falsa quanto às condições de partcipaçãol
12.5.4. Faier ou apresentar declaração falsa quanto ao enquadramento como ME/EPP.
12.6. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulatvamente com a sanção de impedimento, no
limite de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e das demais cominações
legais, garantido o direito prévio da ampla defesa.
12.7. A autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educatvo da pena e o dano causado à Administração para a aplicação e valoração das multas, observado
o princípio da proporcionalidade.
12.8. A Administração comunicará à licitante ou fornecedor beneficiário sua intenção de lhe aplicar
penalidades previstas no Edital, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção,
assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no praio de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partr do recebimento da comunicação.
12.9. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notficação (ofcio ou qualquer outro expediente
administratvo), a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento,
no endereço cadastrado no SICAF, da licitante ou do fornecedor beneficiário que ficará sujeito à
penalidade a partr do decurso do praio para apresentar as raiões de defesal
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12.10. Em caso de não conseguir localiiar a licitante ou fornecedor beneficiário, o mesmo deverá ser
notficado por edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
12.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13. DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL
13.1. O licitante deverá apresentar a sua proposta final, com as seguintes informações:
a) Especificação dos materiais a serem fornecidos, detalhando de forma clara, todas as informaçõesl
b) O correio eletrônico, número de telefone e contato do responsável pela proposta, para realiiação
dos chamadosl
c) Todas as especificações do material ofertado devem estar de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, inclusive preços unitários e preço totall
d) A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material
de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como, também, transporte de qualquer natureia, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utliiados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigaçõesl
e) A proposta deverá incluir informações de atendimento aos padrões de sustentabilidade, quando
necessários, conforme seção 5 deste Termo de Referêncial
f) Praio de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. A dotação orçamentária será de acordo com a Unidade Gestora da(s) respectva(s) Unidade(s)
Demandante(s) que emitrá as Notas de Empenho, conforme quadros abaixo:
UNIDADE GESTOTA
CAMPUS SANTANA

PROGRAMA DE
TRABALHO

FONTE

108908

8100

UASG
155592

MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO DE DESPESA
9039

NATUREZA DA
DESPESA
339030

15. DO PAGAMENTO
15.1. O fornecedor beneficiário deverá apresentar nota fiscal/fatura, em 2 (duas) vias, para liquidação da
despesa pelo IFAP.
15.2. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, mediante ordem bancária a ser
creditada em conta-corrente, conforme disponibilidade financeira.
15.3. O IFAP poderá deduiir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indeniiações
devidas pelo fornecedor beneficiário, nos termos deste Edital.
15.4. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor beneficiário na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação
financeira:
15.4.1. Atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s)l
15.4.2. Cumprimento das obrigações contratuais assumidasl
15.4.3. Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
15.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor beneficiário não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
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IFAP, entre a data acima referida e a correspondente ao efetvo pagamento da nota fiscal/fatura será
calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratóriosl
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetvo pagamentol
VP = Valor da prestação a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365
I = (6/100)/365 I = 0,00016438
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 O contrato será substtuído pela nota de empenho e nela estará inerente os termos previstos no edi tal, no termo de referência e na legislação que regulamenta as licitações e contratos no âmbito federal.
16.1. A Contratada ficará obrigada a aceitar as comunicações e intmações realiiadas através de endereço
eletrônico.
16.2. Em todos os materiais deverão constar, em suas embalagens, descrições e especificações na língua
portuguesa, ou apresentar rótulo com as mesmas característcasl
16.3. Havendo divergência entre a especificação do produto constante no Termo de Referência e a descrição contda no cadastro do COMPRASNET, prevalece a especificação do Termo de Referência.

Santana – AP, 31 de agosto de 2018
RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
( ) Aprovo e autoriio a publicação do edital
( ) Não aprovo

Wellington Furtado Damasceno
Supervisor de TI
Portaria n° 1011/2015

Marlon de Oliveira do nascimento
Diretor Geral em exercício
Campus Santana
Portaria nº 320/2016/GR/IFAP
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E ECONÔMICA
(PAPEL TIMBRADO OPCIONAL)
EDITAL Nº: ______/20__ - IFAP/____________

PROCESSO Nº ______.____._____/____-____

____________________________________________________ (Raião Social), inscrita no CNPJ sob o
n°________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
____________________________________________________________, portador(a) da Carteira de
Identdade

n°

____________________________________

________________________________,

DECLARA

se

comprometer

e
com

do
a

CPF

responsabilidade

n°
e

sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser
estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normatva nº
01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logístca e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Em, _______ de _____________________ de 201____.

______________________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)
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