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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0019/2013
PROCESSO Nº 23352.000652/2013-82

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira, por 
intermédio da pregoeira, Josiane Bonetti, designada pela Portaria nº 056/2013 de 08 de março 
de 2013 e da equipe de apoio designada pela Portaria nº 073/2013 de 27 de março de 2013, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão, na forma Eletrônica, tipo Menor Preço por Item, para Registro de preços para eventual 
aquisição de material de consumo para o curso técnico de agropecuária, química e biologia do 
ensino médio do IF Catarinense Câmpus Videira. O procedimento licitatório que dele resultar 
obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450 de 31 de 
maio de 2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a Instrução Normativa nº 
02 de 11 de Outubro de 2010, a Instrução Normativa nº 02 de 16/09/2009 da SLTI, do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990, Decreto 3.555 de 08 
de agosto de 2000, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de 
Registro de Preços, bem como pelas normas e condições estabelecidas no presente edital. 

1. DO OBJETO                                                                                                                          

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de material 
de consumo para o curso técnico de agropecuária, química e biologia do ensino médio do IF 
Catarinense Câmpus Videira, conforme  especificações  constantes  do Termo de Referência – 
Anexo I deste edital.

1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e a descrição do 
objeto constante no site www.comprasnet.gov.br, “SIASG” ou Nota de Empenho, prevalecerá à 
descrição deste Edital.

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas 
de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo 
discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 02/12/2013
HORÁRIO: 09h00min. (Horário Oficial de Brasília – DF)
CÓDIGO UASG: 158379

2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.

2.3 Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo 
e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                             

3.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 2013 à 
conta do Orçamento Geral da União,  Programa de Trabalho:  062411, fonte: 0112000000, Ele-
mento de Despesa: 33.90.30.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

4.1 O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Lo-
gística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
atuará como provedor do sistema eletrônico para este órgão, integrante do Sistema de Serviços 
Gerais – SISG. 

4.2 Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem integralmente as exigências 
deste Edital, estando, para tanto, devidamente credenciadas nos termos da Instrução Normati-
va nº 02 de 11 de Outubro de 2010.

4.3 As empresas interessadas em participar do presente pregão deverão providenciar o seu 
cadastramento e sua validação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da 
Administração Pública Federal, até o terceiro dia útil anterior a da data do recebimento das 
propostas, em cumprimento aos Decretos nº: 3.722 de 09 de janeiro de 2001, 4.485 de 25 de 
novembro de 2002 e 5.450 de 31 de maio de 2005, devendo para tanto, apresentar os 
documentos pelos níveis que o cadastro abranger, estes, previstos no capítulo II, art. 8º, incisos 
I, II, III, IV, V e VI da Instrução Normativa nº 2 de 11/10/2010. 

4.4 Não poderão participar da presente licitação direta ou indiretamente, as interessadas que es-
tejam enquadradas em um ou mais dos itens a seguir:

4.4.1 Cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Ca-
tarinense;

4.4.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Adminis-
tração Pública;

4.4.3 Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, dissolu-
ção ou liquidação bem como, licitantes que se apresentem constituídas na forma 
de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.4.4 Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;

4.4.5 Empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação;

4.4.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 
9º da Lei 8.666 de 1.993;

4.5 Os licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico, deverão observar o cum-
primento dos requisitos de participação estabelecidos no art. 13 do Decreto 5.450/05.

                                       

http://www.ifc-videira.edu.br/


Rodovia SC 135 - Km 125 - Videira - SC 
(49)35334900 / e-mail: licitacoes@ifc-
videira.edu.br /   www.ifc-videira.edu.br   

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira

5. DO CREDENCIAMENTO                                                                                                             

5.1 A licitante deverá estar previamente credenciada no sistema eletrônico para participar 
deste “Pregão na forma eletrônica”, no site www.comprasnet.gov.br.

5.2 O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.

5.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 
Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a esta Instituição, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
Licitante ou de seu Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.5 O credenciamento dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, com documentação válida no referido cadastro e sem ocorrências que 
as impeçam de participar do presente certame. 

6. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, a partir da data de divulgação deste Edital no site: www.comprasnet.gov.br até a 
data e horário da abertura da sessão pública contendo além das especificações detalhadas do 
objeto ofertado e seu preço o atendimento dos seguintes requisitos:

6.1.1 A proposta deverá especificar detalhadamente o objeto, contemplando 
todas as especificações técnicas, com descrição detalhada, quantidade, valor 
unitário e valor global, em algarismo, expressos em real, com no máximo duas 
casas após a vírgula, nas condições e locais constantes no Termo de Referência;

6.1.1.1 No ato de preenchimento da proposta no sistema, pede-se para ob-
servarem que o campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”  conta 
com espaço para 5.000 (cinco mil) caracteres, sendo obrigatório o preenchi-
mento do detalhamento do objeto ofertado. (Não serão aceitas somente as 
descrições que contenham: “idem ao edital”, ou “conforme edital” ou “ou-
tras deste gênero”.)

6.1.1.2 A licitante deverá preencher o campo “marca”  com apenas uma 
marca do produto ofertado, sob pena de ser desclassificada caso não esti-
ver de acordo.

6.1.1.3 Não é permitida a indicação de duas marcas ou alternatividade entre 
elas.

6.1.2 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da 
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
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6.2 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio 
do sistema eletrônico:

6.2.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências deste Edital;

6.2.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação nes-
te certame;

6.2.3 Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, con-
forme Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB) c/c Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002.

6.2.4 Que a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente, con-
soante o disposto na Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. (Declaração de Elaboração Independente de Proposta).

6.3 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal condição no ato 
do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, sob 
pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.4 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir 
do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condi-
ção de microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema comprasnet. 

6.5 Incumbe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.6 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do 
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação.

6.7 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das dis-
posições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 
seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promo-
vendo, quando requerido, sua substituição.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 No dia e hora previstos no item 2 (dois) do presente Edital terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, quando a Pregoeira verificará a conformidade das propostas com os requisi-
tos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da proposta. 
Uma vez executado este procedimento, a Pregoeira fará a divulgação das propostas classifica-
das ordenadas automaticamente pelo sistema, sendo que somente estas participarão da fase 
de lance.
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7.2 Serão desclassificadas as propostas:

7.2.1 Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer na-
tureza ou descontos não previstos neste Edital, inclusive financiamentos subsidia-
dos ou a fundo perdido;

7.2.2 Que forem totalmente omissas não apresentarem as informações principais 
na descrição, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas 
ofertas de outras licitantes;

7.2.3 Que ofertem preços manifestamente inexequíveis assim considerados aque-
les irrisórios ou de valor zero;

7.2.4 Que identifiquem o licitante; e

7.2.5 Que apresentem quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condi-
ção não prevista neste Edital bem como a enumerada no subitem 6.1.1.1 e 
6.1.1.2.

7.3 A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no siste-
ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES                                                                                     

8.1 Somente participarão da fase de lance, as propostas classificadas pela pregoeira, ordenadas 
automaticamente pelo sistema, quando então este dará inicio à fase competitiva, podendo os 
licitantes encaminhar lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital, exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente estes informados do recebimento do lance e o do 
valor consignado no registro.

8.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.

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

8.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da pregoeira.

8.6 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.

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

8.8 Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - 
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ou empresa de pequeno porte - EPP -, será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

8.9 Nos termos do Decreto nº 7.767, de 27  de junho de 2012, será assegurada margem de 
preferência e produtos manufaturados nacionais, conforme as regras de origem estabelecidas 
em Portaria do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

8.9.1 Para usufruir da margem de preferência, as licitantes deverão apresentar, 
juntamente com a proposta, declaração de cumprimento das regras de origem 
estabelecidas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior.

8.9.2 A margem de preferência será aplicada da seguinte maneira:

8.9.2.1 Terminada a fase de lances, aplica-se o direito de desempate às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos dos art. 44 e 45 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.9.2.2 Ordenadas as ofertas, depois de o exercido o direito de desempate 
das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  e  após  a  negociação 
engendrada  pela  Pregoeira,  verificar-se-á  se  a  melhor  oferta  contempla 
produto estrangeiro e, se positivo,  se há alguma proposta com valor até 
15% (quinze por cento)  acima daquela de menor preço,  que conte com 
produto manufaturado nacional, conforme regras de origem espedidas pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

8.9.2.3 Havendo proposta que contemple produto manufaturado nacional, 
conforme regras de origem expedidas pelo  Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, com valor superior a 15% (quinze por cento) 
da proposta com produto estrangeiro, esta será declarada vencedora, sem 
necessidade de reduzir ou igualar seu valor ao daquela de menor preço.

8.9.2.4 A regra de preferência a produto manufaturado nacional, conforme 
regras de origem expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, somente será aplicada se a menor proposta contemplar 
produto estrangeiro.

8.10 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de 
desempate será o previsto  no  art.  3º  § 2°  da  lei  8.666/93, em  restando  este  inexitoso, 
prevalecerá  o  desempate  por  sorteio,  em ato público, para o qual os licitantes serão 
convocados.

8.11 Apurada a proposta final de menor preço, a Pregoeira  poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério 
de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.

8.13 No caso de desconexão da pregoeira no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
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prejuízo dos atos realizados.

8.14 Quando a desconexão da pregoeira 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 PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS                                              

9.1 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de julgamento das propostas.

9.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

9.3 A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 
do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.4 O licitante detentor do menor preço unitário do grupo e item deverá imediatamente enca-
minhar a proposta de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por 
meio eletrônico, a ser solicitado via “chat” pela pregoeira, no prazo máximo de 01 (uma) hora 
após a solicitação, observadas as seguintes exigências:

9.4.1 Ser datilografada ou impressa. As especificações do objeto terão que ser 
redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
descrevendo as características do objeto ofertado, em conformidade com a 
descrição do Termo de Referência, rubricadas todas as suas folhas, exceto a 
última que conterá data, nome, cargo e assinatura do responsável ou 
representante legal da empresa, devendo utilizar o formulário do ANEXO II deste 
Edital.

9.4.2 Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, seu 
CNPJ/MF e endereço completo, Fone, e-mail, Fax e Nome do Representante. A 
ausência do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados 
constantes no sistema eletrônico.

9.4.3 Indicar o preço unitário e total do item.

9.4.4 Fazer constar na proposta de preço oferta firme e precisa, sem alternativa 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado.

9.4.5 Conter informações do Banco, a Agência, a Cidade praça de pagamento e o 
número da Conta Corrente, para a emissão da Ordem Bancária de pagamento do 
objeto.

9.5 Os originais dos documentos que tratam o subitem 9.4 deverão ser encaminhados à Pregoei-
ra no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do envio da documentação por meio 
eletrônico, no seguinte endereço: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
– Câmpus Videira, Rodovia SC 135, Km 125, Bairro Campo Experimental, Cidade de Videira – SC, 
CEP 89560-000 A/C da Pregoeira, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes 
dizeres em sua parte externa e frontal: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CÂMPUS VIDEIRA
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A/C PREGOEIRA XXXXXXXXXXXXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2013

ENVELOPE COM PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

9.6 As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 
estabelecida no item 2.1 deste Edital.

9.7 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do prazo de validade 
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira, este poderá solicitar prorrogação 
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

9.8 Será desclassificada a proposta final que:

9.8.1 Contenha vícios ou ilegalidades insanáveis.

9.8.2 Apresentar preços manifestamente inexequíveis.

9.9 Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, a Pregoeira examina-
rá a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apura-
ção de uma proposta que atenda a este Edital.

9.10 Nessa situação, a  Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor.

9.11 Todos os pedidos e esclarecimentos realizados pelo pregoeira via chat direcionados ao for-
necedores, devem ser respondidos o mais breve possível, no prazo máximo de 15 minutos.

9.12 No julgamento das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.13 Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço este deverá comprovar 
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO                                                                                                                    

10.1 Após a fase da aceitação das propostas, a pregoeira fará a verificação por meio de consulta 
online ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, dos níveis inscritos no art. 8°, 
incisos I, II, III, IV e VI do referido cadastro da(s) licitante(s), sendo impressa declaração 
demonstrativa da situação desta(s), a qual será juntada ao processo de licitação.

10.2 As licitantes que não se encontrem com o cadastramento validado e atualizado nos incisos 
do subitem anterior mencionados deverão, obrigatoriamente, encaminhar o seguinte:

10.2.1 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devi-
damente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
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sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus ad-
ministradores;

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídi-
cas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício.

10.2.2 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Re-
ceita Federal), Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o dis-
posto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de valida-
de;

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Fe-
deral, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente 
atualizado;

d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa re-
lativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Traba-
lho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 
5.452, de 1º de maio de 1943.

10.2.3 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expe-
dida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício soci-
al, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situa-
ção financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou ba-
lanços provisórios.

10.3 Os documentos necessários à habilitação que não forem comprovados quando em consulta 
online no SICAF, deverão ser enviados imediatamente pela Licitante Vencedora, por meio 
eletrônico, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contados a partir da comunicação da Pregoeira 
via “Chat” do sistema e os originais deverão ser enviados em um prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas, a contar do envio da documentação via sistema eletrônico, para o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –  Câmpus Videira, Rodovia SC 135, Km 125, 
Bairro Campo Experimental, Cidade de Videira –  SC, CEP 89560-000, A/C da Pregoeira, em 
envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e 
frontal: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – CÂMPUS VIDEIRA
A/C PREGOEIRA XXXXXXXXXXXXX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2013
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ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

10.4 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado 
o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pe-
queno porte.

10.5 Conforme orientação do Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão 1.793/2011) c/c Ofício 
Circular 23/DLSG/SLTI-MP e Memorando 069/2011/IFC/PFSC/PGF/AGU, a pregoeira fará, durante 
a fase de habilitação, a verificação por meio de consulta online:

10.5.1 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacio-
nal de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) (www.transparencia.gov.br);

10.5.2 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacio-
nal de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça. (www.cnj.jus.br)

10.5.3 Da Composição societária da (s) empresa (s) a ser (em) contratada (s) a 
fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

10.6 No caso de inabilitação, a  Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de julga-
mento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem 
de classificação.

10.7 No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, regis-
trado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10.8 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante será 
declarado vencedor.

10.8.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa 
de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularida-
de fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do mo-
mento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão ne-
gativa. 

10.8.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre 
ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que 
exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamen-
te justificados.

10.8.3 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no mo-
mento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos 
de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
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10.8.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei n° 10.520 de 17/07/2002 sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação.

10.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

10.10 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

10.10.1 Em original;

10.10.2 Por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administra-
ção, devidamente qualificado ou por Cartório competente;

10.10.3 Publicação em órgão da Imprensa Oficial.

10.11 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste certame, na forma eletrônica, ou mediante o 
encaminhamento de petição por escrito à Pregoeira.

11.1.1 Caso seja encaminhada petição por escrito à  Pregoeira, deverá esta ser 
protocolada no endereço: Rodovia SC 135, Km 125, Bairro Campo Experimental, 
Videira – SC no horário de 07h30min às 11h30min e 13h15min às 17h15min.

11.1.2 Caso opte o licitante pelo envio na forma eletrônica, deverá este encami-
nhar para o endereço licitacoes@ifc-videira.edu.br.

11.2 Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

11.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame.

11.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à 
Pregoeira, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, pre-
ferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: licitacoes@ifc-
videira.edu.br.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                                              

12.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma ime-
diata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico manifestar sua intenção de recorrer.

12.1.1 A pregoeira assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o li-
citante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.
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12.2 À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o 
prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais lici-
tantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2.1 Caso o licitante declarado vencedor do certame seja microempresa ou em-
presa de pequeno porte, e este tenha apresentado restrições na comprovação da 
regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o 
prazo de 2 (dois) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regu-
larização da documentação, conforme prescrito no § 2º, do art. 4º, do Decreto nº 
6.204 de 5/9/2007.

12.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer 
importará decadência do direito de recurso, ficando a Pregoeira autorizado a adjudicar o objeto 
à licitante declarada vencedora.

12.4 O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.

12.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de apro-
veitamento. 

12.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –  Câmpus Videira, Rodovia SC 135, Km 
125, Bairro Campo Experimental, cidade de Videira – SC, no horário de 07h30min às 11h30min e 
13h15min às 17h15min.

12.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respecti-
vos prazos legais vencidos.

12.9 A Pregoeira terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, reconsiderando a 
sua decisão ou nesse mesmo período encaminhá-lo à  Diretora Geral do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –  Câmpus Videira, devidamente informado(s) para 
apreciação e decisão no mesmo prazo.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO                                                                       

13.1 O Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 
pregoeira, caso não haja interposição de recurso. 

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira ou 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

14. DA CONTRATAÇÃO

14.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão convocará o licitante vencedor para no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis efetuar a assinatura da Nota de empenho de despesa, autorização de 
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compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicita-
ção justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração

14.3 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência. 

14.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realiza-
rá consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cu-
jos resultados serão anexados aos autos do processo.

14.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

15. DO PREÇO 

15.1 O objeto do presente edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da licitante 
vencedora, que será fixo, podendo contudo ser revisto observadas as prescrições contidas no 
art. 17 e seus parágrafos, do Decreto nº 7.892/13. Conforme art. 12, parágrafo 1º do Decreto 
7.892/13, fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registros de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE, RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEI-
TAÇÃO DO OBJETO.

16.1 As obrigações da Contratante e da Contratada, os critérios de recebimento e aceitação do 
objeto são os estabelecidos no Termo de Referência.

17. DO PAGAMENTO 

17.1 O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados  do  recebimento 
definitivo dos materiais pelo chefe do almoxarifado através do “atesto”  da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada.      

17.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.1.2 O “atesto”  fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obriga-
ções assumidas. 

17.1.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante 
protocolo de ICMS nº 85 de 09 de Julho de 2010.

17.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as me-
didas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
a Contratante.

17.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regulari-
dade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado 
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

17.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicá-
vel.

17.3.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento ofi-
cial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

17.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por ou-
tro meio previsto na legislação vigente.

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

17.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

17.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concor-
rido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fór-
mula:
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 a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
   365      365

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
                                                                                 
18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 3.555 
de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 2005 a licitante/Adjudicatária que não assinar o contrato, 
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, apresentar documentação falsa, 
deixar de entregar os documentos exigidos no certame, não mantiver a sua proposta dentro de 
prazo de validade, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa 
e/ou ensejar o retardamento da execução do certame.

18.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
e com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficará sujeita, no caso de atraso 
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injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação,  sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.

18.2.2 Multa.

18.2.2.1 Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o 
limite de 30 (trinta) dias, observadas as disposições do art. 412 do Código 
Civil.

18.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 
de empenho ou instrumento equivalente, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista 
no subitem 18.2.2.1;

18.2.3 Impedimento de licitar e contratar com  o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense  e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos;

18.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados.

18.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666 de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.

18.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração observado o princípio da proporcionalidade.

18.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.7 Caso a Contratante determine a multa deverá esta ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira.

18.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                    

19.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas com-
preensões da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que 
não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame bem como a finalidade e a 
segurança da futura contratação.

19.3 É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promo-
ção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

19.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital.

19.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense –  Câmpus Videira, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário.

19.7 A Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câm-
pus Videira poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do 
art. 49 da Lei nº 8.666/93.

19.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pre-
gão, este será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formula-
ção das propostas.

19.9 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações bem como equipamen-
tos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico às licitantes interessadas em participar 
deste Pregão.

19.10 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira ou ainda nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br e www.ifc-videira.edu.br 
 

19.10.1 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis 
pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem, 
das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a questiona-
mentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam 
ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da aber-
tura da sessão pública.
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19.11 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 
valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

19.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

19.13 Compõem este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de proposta de preços; 
Anexo III – Minuta de Instrumento Contratual;
Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços.

20. DO FORO 

20.1  As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de 
Caçador/SC, Subseção Judiciária de Caçador, Seção Judiciária de Santa Catarina, com exclusão 
de qualquer outro.

Videira, 05 de novembro de 2013.

ROSANGELA AGUIAR ADAM
Diretora Geral pro tempore do IF Catarinense Câmpus Videira

Portaria 2316 DOU de 16/07/2013
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo para o curso técnico de 
agropecuária, química e biologia do ensino médio do IF Catarinense Câmpus Videira, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

DESCRIÇÃO

Item Qtde Un Especificações

1 10 Saco Adubo de liberação controlada na fórmula 14-14-14 (NPK), cada grânulo 
contém todos os nutrientes presentes na formulação, encapsulados por 
uma resina orgânica biodegradável. Sacos de 25 kg. 

2 20 Unid. Adaptador interno com rosca externa, para manga preta de 1 polegada.

3 20 Unid. Adaptador  interno  com  rosca  externa,  para  manga  preta  de  2 
polegadas.

4 03 Unid. Alceador  de  ramos.  Grampo 604 E,  em caixas  com 4.800  unidades. 
Película Lisa (Fita), em pacotes com 10 unidades em plástico virgem. 
Lâmina importada ou nacional, em cartelas com 3 unidades

5 100 Litro Álcool etílico hidratado, concentração de 92,8º INPM.

6 10 Rolo Algodão hidrófilo  branco  com fibras  naturais  de  puro  algodão e  alto 
poder de absorção. Rolos de 500g.

7 06 Kg Arame liso – galvanizado – com espessura aproximada de 1,24 mm.

8 06 Kg Arame liso – galvanizado – com espessura aproximada de 1,65 mm.

9 06 Kg Arame liso – galvanizado – com espessura aproximada de 2,11 mm.

10 02 Unid. Balde de plástico para argamassa 10 litros. 

11 10 Unid. Baldes de 20 L. Balde plástico comum com capacidade para 20 litros. 
Resistente e com alça metálica.

12 01 Unid. Boia para caixa d'água 1 ¼ polegadas.

13 02 Unid. Boia para caixa d'água 1  polegada.

14 02 Unid. Boia para caixa d'água ½ polegada.

15 05 Unid. Bombona plástica  100 litros,  com alça,  redonda c/  tampa removível. 
Altura 75cm comprimento 53cm diâmetro 53cm bocal  interno 43cm. 
Fabricada em polietileno de alta densidade e alto peso molecular.

                                       

http://www.ifc-videira.edu.br/


Rodovia SC 135 - Km 125 - Videira - SC 
(49)35334900 / e-mail: licitacoes@ifc-
videira.edu.br /   www.ifc-videira.edu.br   

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira

16 05 Unid. Bombona plástica  200 litros,  com alça,  redonda c/  tampa removível. 
Altura 75cm comprimento 53cm diâmetro 53cm bocal  interno 43cm. 
Fabricada em polietileno de alta densidade e alto peso molecular.

17 04 Unid. Caixa  D'  Água  Fibra  de  Vidro  Retangular.  Recipiente  monolítico 
produzido em poliéster insaturado, de elevada resistência mecânica e 
química. Fechado com tampa de inspeção por intermédio de parafusos 
galvanizados,  oferecendo  perfeita  proteção  ao  conteúdo.  Atóxico, 
conforme legislação vigente e possuir  tratamento anticrescimento de 
algas. Higiênico, semi-isotérmico, reduzindo bastante a troca de calor 
com o ambiente externo. Capacidade para 500 litros.

18 02 Caixa Caixa  de Espuma Fenólica 1,9x1,9x2cm,  completa  com 5175 células 
para cultivo hidropônico. Espuma fenólica expandida  livre de fungos e 
bactérias e usado essencialmente no enraizamento de mudas de alta 
qualidade, substrato inerte, estéril e higiênico.  

19 05 Caixa Caixa  de Espuma Fenólica 2,5x2,5x2cm,  completa  com 3240 células 
para  cultivo  de  hidropônicos.  Espuma  fenólica  expandida   livre  de 
fungos e bactérias e usado essencialmente no enraizamento de mudas 
de alta qualidade, substrato inerte, estéril e higiênico.  

20 02 Caixa Caixa de Espuma Fenólica 5x5x3,8cm, completa com 432 células para 
cultivo de hidropônicos. Espuma fenólica expandida  livre de fungos e 
bactérias e usado essencialmente no enraizamento de mudas de alta 
qualidade, substrato inerte, estéril e higiênico.  

21 05 Unid. Caixa  completa  para  apicultura.  Composta  por  fundo,  1  ninho,  2 
melgueiras (sobre caixa), 10 caixilhos (quadro de ninho), 20 caixilhos 
(quadros de melgueira) e tampa. Fabricada com padrão internacional 
(LANGSTROTH), confeccionada em pinus IMUNIZADO com imersão em 
parafina e querosene. Quadros confeccionados em cedro ou cedrinho. 
Material montado.

22 01 Unid. Caixa de ferramenta 5 gavetas montada (completa) c/62 pçs. Contendo: 
Cabo  de  força  de  12"  com encaixe  ½;  Cabo  articulado  de  18"  com 
encaixe de ½"; Extensão articulada de 2" com encaixe de ½"; Extensão 
de 5" com encaixe de ½"; Extensão de 10" com encaixe de ½"; Chave 
de vela de 21 mm c/ anel de borracha interno ½"; Chaves combinadas 
de 1/2" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 
mm; Chaves Allen abauladas longas de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 
mm; Chaves de Phillips 1 x 80 mm, 2 x 100 mm e 3 x 150 mm; Chaves 
fenda 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm e 8 x 175 mm; Alicate universal de 
7";  Alicate  de  corte  diagonal  6";  Alicate  tipo  telefone  bico  reto  6"; 
Chaves soquetes sextavadas curtas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32 mm com encaixe de ½"; Junta 
universal com encaixe de ½"; Catraca reversível de 10" com encaixe de 
½".

23 1000 Metro Cano de PVC, rígido, azul para irrigação. Diâmetro 50 mm, barra de 6 m 
com engate rápido roscável. Classe PN 80.  
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24 01 Jogo Chave  soquete  com  cabo,  tipo  canhão.  Descrição  detalhada:  chave 
soquete  com  cabo,  tipo  canhão:  niquelada  e  cromada.  Chave  com 
sextavado interno e cabo em polipropileno. Tamanhos (em mm): 2,5 / 3 / 
3,5 /4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12. 

25 02 Unid. CONDUTIVÍMETRO. ESPECIFICAÇÕES:  Faixa  de  medição:  0  ~  19.99 
mS/cm; Resolução:  0,01mS/cm; Precisão:   ± 2% Ao Longo da Escala; 
Calibração:  Manual;  Temp.  °C:   0-50  °C  (Compensação  Temp. 
Automática);  Alimentação:  2  X  3v;  Dimensões:  150mm  X  27mm  X 
20mm; Solução de Calibração:  1413uS/cm  | 1408uS/cm 

26 30 Unid. Conector  inicial  com registro  para  mangueira  gotejadora.  Compatível 
com a fita gotejadora “Gi-Teip 8000. Com anel de vedação. Deve possuir 
conexão rápida e fácil.

27 20 Unid. Conexão  para  manga  preta.  Joelho  interno  duplo  90°.  Bitola  de  2 
polegadas.

28 20 Unid. Conexão  para  manga  preta.  Joelho  interno  duplo  90°.  Bitola  de  1 
polegada.

29 20 Unid. Conexão  para  manga  preta.  Tê  interno  para  mangueira  preta  de 
polietileno, bitola de 2 polegadas.

30 20 Unid. Conexão para manga preta. Luva roscável branca, bitola 2 polegadas.

31 20 Unid. Conexão para manga preta. Luva roscável branca, bitola 1 polegada.

32 20 Unid. Conexão  para  manga  preta.  Tê  interno  para  mangueira  preta  de 
polietileno, bitola de 1 polegada.

33 20 Unid. Conexão para manga preta. União interna. Bitola 1 polegada.

34 20 Unid. Conexão para manga preta. União interna. Bitola 2 polegadas.

35 01 Unid. Engraxadeira manual - Balde manual de graxa com acionamento por 
alavanca, Com recipiente redondo constituído em chapas metálicas de 
alta  resistência  e  espessura  evitando   que  o  mesmo  amasse  ou 
deforme. Reservatório com capacidade de 8 Kg de graxa e um sistema 
de compactador com mola fazendo que seja aproveitado 100% da graxa 
não  havendo  desperdício.  Acompanha  mangueira  de  1,30  m  com 
extensão rígida e acoplador hidráulico. Garantia de seis meses.

36 03 Unid. Filtro disco 1" tipo Y com vazão de 5.000 L/h.  Filtro em polipropileno 
reforçado  com  fibra  de  vidro.  Sistema  de  fechamento  com  tampa 
roscada. Sistema de filtragem; discos 170 cm². Diâmetro do conjunto de 
discos;  47  mm.  Comprimento  do  conjunto  de  discos  de  150  mm. 
Conexão de 1”. Tipo 120 mesh. Máxima pressão 8 bar.

37 30 Unid. Final de linha para fita Gotejadora,. Compatível com a fita gotejadora 
“Gi-Teip 8000; espessura nominal 0,200 mm. Fecha o fluxo de água de 
forma prática  e  segura  no  final  da  mangueira.  Deve  possuir  engate 
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rápido que pode ser manipulado facilmente. Material super resistente.

38 08 Rolo Fita Biodegradável De Enxertia De 25mm X 40 Metros, Utilizada Para 
Enxertias Diversas. Rolo de 40 metros. 

39 01 Bobina Fita gotejadora com emissores espaçados de 15 cm, para irrigação, DN 
de 16 mm, feita de material   não reciclado ("virgem"), com tratamento 
anti  UV,  utilizada  para  sistema  de  irrigação  localizado  tipo 
gotejamento (bobina de 1000 m).

40 30 Unid. Joelho de PVC marrom. Diâmetro de 25mm.

41 01 Jogo Jogo  de  chaves  contendo 5  chaves  de  ponta  chata  (fenda)  sendo 1 
chave 1/8x3’’;  1  chave 1/4x5’’;  1  chave 1/4x6’’;  1  chave 3/16x4’’;  1 
chave  5/16x6”.  4  chaves  de  ponta  Philips  sendo  1  chave  1/8x3’’;  1 
chave 1/4x5’’; 1 chave 1/4x6’’; 1 chave 3/16x4’’. As chaves devem ser 
em  aço  carbono,  com  acabamento  niquelado  e  cabo  injetado  em 
polipropileno. 

42 01 Unid. Kit  Caixa  de  ferramentas  completa.  Com ferramentas  de  qualidade. 
Acompanha o KIT: 1 - caixa de ferramentas de 5 gavetas na medida de 
50cm (comprimento) x 20cm (largura) x 32cm (altura) chaves de fenda 
ponta de Cromo Vanadium nas medidas de: 1 - 1/8 x 2, 1 - 3/16 x 3, 1 -  
1/4  x  4,  1  -  5/16 x  6,  1  -  3/8  x  8.  Chaves  philips  ponta  de  Cromo 
Vanadium nas medidas de: 1 - 1/8 x 3, 1 - 3/16 x 4, 1 - 1/4 x 5, 1 - 5/16 x 
6, 1 - Esquadro com cabo de alumínio de 12", 1 - Nível de madeira de 
12", 1 - Lápis de marceneiro marca, 1 - Jogo de chave allen que contem 
as medidas: 1,5 , 2,0 , 2,5 , 3,0 , 4,0 , 5,0 , 6,0. 1 - Martelo tipo unha de 
23mm, 1 - Trena de 5mt, 1 - Chave combinada  de 8mm, 1 - Chave 
combinada  de  10mm,  1 -  Chave combinada  de  11mm, 1  -  Chave 
combinada  de  13mm,  1 -  Chave combinada  de  15mm, 1  -  Chave 
combinada  de 17mm, 1 -  Chave combinada  de 19mm, 1 -  Alicate 
universal de 8" , 1 - Estilete S07, 1 – chave Biela tipo L  de 10mm, 1 – 
chave Biela tipo L  de 11mm, 1 – chave Biela tipo L  de 13mm, Exige-se 
todas as ferramentas novas, com procedência e de qualidade.

43 20 Unid. Luva de PVC marrom 25 mm.

44 05 Rolo Mangueira  preta  de  polietileno  de  baixa  densidade,  bitola  de  uma 
polegada,  com  espessura  de  parede  de  2,5  mm.  Medida  interna 
25,5mm.  Pressão  de  trabalho:  4,0Kgf/Cm²  ou  56,8  Lb/pol².  Rolo  de 
100m.

45 05 Rolo Mangueira  preta  de  polietileno  de  baixa  densidade,  bitola  de  duas 
polegadas,  com espessura  de  parede de 4,00±0,2   mm. Pressão  de 
trabalho: 5,0Kgf/Cm² . Rolo de 100m. 

46 02 Unid. Medidor de ph portátil. Detalhes: Temperatura no Leitor, Design a Prova 
d'água, Faixa de medição: 0.00-14.00PH, 0°C～55°C, Resolução: 0.01PH, 
0.1°C, Precisão: ±0.1PH, ±1°C, Auto compensação de Temperatura: 0°C
～50°C, Alimentação: 4×1.5V(AG-13), Temperatura de Operação: 0°C～
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50°C, Dimensões:188 x 35 x 35mm, Peso: 98g.

47 150 Unid. Microaspersor. Vazão  de 120 a 200 L/H  com difusor tamanho pequeno, 
capacidade de molhadura 3,5m de diâmetro em circulo completo (360 
graus).  vazão  aproximada  de  70l/hora  a  20  mca.  Com sistema  anti 
gotas,  com 4 bico em cruz,  haste  de  sustentação (microtubo)  a  ser 
engatado em T de rosca interna de 25 mm. 

48 50 Unid. Microaspersores nebulizadores para irrigação da estufa, completo com 
conectores com rosca externa para T de PVC de 25mm, sistema anti-
gotas, haste de sustentação,  cobertura de molhamento de 360 graus.

49 04 Unid. Pneu para carrinho de mão aro 8 (3.25-8) 2 lonas.

50 03 Unid. Podão florestal:  Para poda em altura. Para coleta de material botânico 
(identificação/inventário);  Sistema  de  alavanca  combinada  triplica  a 
força aplicada; Sistema de corte limpo elimina a mastigação de detritos; 
Haste de fibra de vidro de 3,5 metros; trava ajustável; Espuma de apoio 
antiderrapante  de  60  cm;  Lâmina  de  aço  com  revestimento 
antiaderente corta até 25,4 mm (1’’); Lâmina de serra curvada de 380 
mm (15’’).

51 03 Unid. Paquímetro Digital 150mm (6") Fibra de Carbono. Capacidade: 0-150mm 
/  0-6".  Resolução:  0.1mm  /  0.01".  Exatidão:  0.3mm  /  0.01". 
Repetitividade: 0.1mm / 0.01".  Display LCD com 4 dígitos.  Corpo em 
fibra de carbono. Alimentação: 1 bateria 1.5v . Com estojo.

52 01 Unid. Peneira Granulométrica em aço Inox - Diâmetro 8´´ (203,2mm) X Altura 
2´´ (50mm), abertura de malha de 0,84 mm (ABNT n0. 20).

53 01 Unid. Peneira Granulométrica em aço Inox - Diâmetro 8´´ (203,2mm) X Altura 
2´´ (50mm), abertura de malha de 2,0 mm (ABNT n0. 10). Com fundo.

54 02 Unid. Programador  Horário  Diário/Semanal  Digital.  Descrição  detalhada: 
Programação liga/desliga para equipamentos eletroeletrônicos em geral; 
20 memórias  para programação (10 liga + 10 desliga).(não perde a 
programação na falta de energia pois possui bateria interna),  Bateria 
recarregável (reserva 100 horas). Display LCD multi-indicativo de fácil 
visualização. Acionamento manual da saída. Horário de verão (+1h). 1 
contato de saída reversível (SPDT), 16 A (65hã j = 1). Fixação pela base 
por meio de parafusos ou em trilho DIN. Alimentação 100 a 240 Vca, 
48~63 Hz. Dimensões 103 x 72 x 62mm (a x l x p).

55 10 Unid. Registro de Esfera PVC roscável com Passagem Total, com fechamento 
do tipo alavanca. Bitola de 1 polegada.

56 10 Unid. Registro de Esfera PVC roscável com Passagem Total, com fechamento 
do tipo alavanca. Bitola de 2 polegadas.

57 02 Unid. Rolo de arame farpado de 250 metros,  250 kg, de alta resistência a 
ruptura,  com  torção  alternada  firme  e  regular,  farpas  cortantes  e 
regulares de 5 polegadas em 5 polegadas.

58 01 Sistem Sistema  hidropônico  completo.  Com  perfis  de  polipropileno  especial 
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a para  hidroponia.  Compatível  com  os  perfis  da  hidrogood.  Fase 
GERMINAÇÃO  Uma mesa  para  germinação  de  2m de  comprimento, 
1,30m de largura e 0,90m de altura; Mesa em polipropileno, lavável, 
durável, imune à corrosão e apodrecimento. Acoplada à um reservatório 
permite a automatização da irrigação. Com sistema inunda/esgota. Fase 
BERÇÁRIO - Espaçamento - 2 cm entre perfis e 10 cm entre furos; 9 
perfis pequenos  de 6m montados em 1 bancada de 0,70m de largura, 
0,90m de altura e 6m de comprimento.  Perfil  retangular de 58 mm. 
Incluído os  suportes  para  os  perfis.  Fase  CRESCIMENTO 21 perfis  de 
90mm e 6m,  distribuídos em 3 bancadas de 1,40m de largura, 0,90m 
de altura e 6m de comprimento com 7 linhas cada. Espaçamento 9 cm 
entre perfis e 25 cm entre furos. Perfil retangular de 90 mm. Incluídos os 
suportes   dos  perfis.  30  tampões  para  vedar  totalmente  as 
extremidades  das  entradas  das  soluções  nutritivas  dos  perfis 
trapezoidais;10 tampões para perfis de 58mm e 25 tampões para perfis 
de  90mm. Obs.: Tampões de formato igual as secções trapezoidais dos 
perfis. 30 sistema injetor de solução para direcionar o fluxo para dentro 
dos perfis. Obs.: Sistema injetor de solução, de 20 cm de comprimento, 
composto de borboleta autoatarrachante no tubo de entrada e micro 
tubo para direcionar o fluxo para dentro dos perfis. Todas as bancadas 
deverão  ser  montadas  com perfis  bases  de  bancada,  fabricados  em 
polipropileno  aditivado  e  reforçado;  lavável,  durável  e  imune  a 
patógenos. Não enferruja nem apodrece. Quatro suportes por bancada. 
Dimensões  dos  perfis  base  para  as  bancadas  Largura:  28mm, 
Comprimento: Fase de berçário 1,0m fase de crescimento 1,50m; Altura: 
0,80 m. Espessura: 3mm Perfil de recolhimento. Perfil retangular para 
recolhimento da solução nutritiva. Fabricado sob medida de acordo com 
a largura da bancada e número de linhas. Com recortes conforme tipo 
de perfil, vedado nas extremidades e com uma saída de uma polegada 
e meia em uma das pontas para o recolhimento da solução nutritiva. 
Dimensões:  Comprimento:  55mm  Altura:  95mm  Espessura:  3,5mm 
Largura:  Dimensionada  para  a  fase  de  berçário  e  para  a  fase  de 
crescimento. As bancadas deverão ser entregues montadas. Sistema de 
abastecimento de solução nutritiva; Uma caixa de fibra de vidro de 500 
litros,  Sistema de abastecimento e recolhimento da solução nutritiva 
instalado com canos de polipropileno, resistente a ação dos fertilizantes 
e funcionando. Deve constar na instalação a bomba centrifuga de ½ HP, 
220 V, para o recalque da água do reservatório até os perfis. A caixa 
d'água deve ser instalada junto do sistema hidropônico, ao lado e uma 
parte  enterrada com estrutura para o suporte  da bomba.  O sistema 
completo deverá ser instalado na estufa de pesquisa, ESTUFA 2.

59 1000 Unid. Saco preto para mudas 20 x 30 cm, espessura 3 mm.

60 5000 Unid. Saco preto para mudas 15 x 20 cm, espessura 1,5 mm.

61 10000 Unid. Saco preto para mudas 9 x 15 cm, espessura 0,5 mm.

62 30 Metro Sarrafo (2,8x7,5) de pínus (2° qualidade)
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63 100 Saco Substrato  agrícola  de  musgo  e  casca  de  arroz  carbonizada,  mais 
vermiculita para enraizamento de estacas. Produto isento de pragas e 
agentes patogênicos.  Sacos de 25 litros.

64 40 Metro Tábua de pinus (de 2° qualidade) para caixaria.

65 01 Unid. Trado de Incremento: usado para retirada de uma amostra cilíndrica da 
árvore para fazer a contagem dos anéis e assim determinar a idade e 
taxa de crescimento de árvores; Produzido em aço de alta qualidade; 
corpo  coberto  com  teflon;   broca  com  de  3  roscas;  Tamanhos  de 
500mm; Diâmetros internos 10mm; com kit de afiação.

66 80 Unid. Tábuas de 2,5m de comprimento 13cmx4cm (pinus de 1° qualidade).

67 04 Unid. Telhas onduladas de 1,10 x 1,22

68 12 Unid. Telhas onduladas de 2,5mx0,50m

69 02 Unid. TEMPORIZADOR  DE  HORAS.  Descrição  detalhada:  Totalização 
progressiva.  Indicação de 7 dígitos com 4 mm de altura. Alta imunidade 
a interferências. Resolução de 36 segundos (1/100 horas). Alimentação: 
10 a 80 Vcc, 24, 220 Vca, 50 ou 60 Hz. Montagem com fixação em porta 
de painel com dimensões 48 x 48 mm ou 72 x 72 mm. 

70 01 Unid. Tesoura corta vergalhão 12" 

71 1000 Unid. Tijolo de 4 furos cilíndricos de baixa vitrificação

72 04 Unid. Trenas de fibra de vidro de 30 m ou 50m, caixa aberta; Fita à prova 
d'água; Empunhadura emborrachada e em formato anatômico; Largura 
da fita de 13mm (½"); Não condutora de eletricidade.

73 240 Metro Tubo de PVC, fabricação conforme NBR 5648,  com uma extremidade 
ponta e uma extremidade bolsa soldável, para pressão de serviço de 
7,5kgf/cm² a 20ºC, na cor marrom. Diâmetro de  25mm e barras de 6 m.

74 30 Unid. União para mangueira gotejadora. Compatível com a fita gotejadora “Gi-
Teip  8000;  espessura  nominal  0,200  mm.  Para  unir  mangueiras  de 
gotejamento engate rápido.

75 5000 Unid. Vaso para plantas polipropileno preto 12 x 20 cm – 1,7 litros

76 5000 Unid. Vaso para plantas polipropileno preto 13 x 17 cm – 2 litros

77 1000 Unid. Vaso para plantas polipropileno preto 23 x 26 cm – 9 litros

78 1000 Unid. Vaso para plantas polipropileno preto 33 x 34 cm – 25 litros

79 250 Unid. Vaso para plantas polipropileno preto 50 x 58 cm – 65 litros
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80 10000 Unid. Vaso para plantas polipropileno preto 8 x 10 cm – 0,5 litros

81 01 Caixa Agulhas descartáveis 1,20x40 mm 18G 1 ½. Cor do canhão rosa. Caixa 
com 100 unidades.

82 01 Caixa Agulhas descartáveis  0,80x30 mm 19G 1 1/4.  Cor  do canhão verde. 
Caixa com 100 unidades.

83 01 Caixa Agulhas descartáveis 0,70x25 mm 20G 1. Cor do canhão preto. Caixa 
com 100 unidades.

84 10 Frasco Antibiótico injetável a base doxiciclina. indicado para o tratamento de 
enfermidades que acometem os bovinos, ovinos e caprinos, causadas 
pelos seguintes agentes etiológicos:  Para bovinos,  ovinos e caprinos:
Diarréias:  Escherichia  coli,  Salmonella  spp.  Anaplasmose:  Anaplasma 
spp. Leptospirose: Leptospira spp. Pododermatite: Fusobacterium spp, 
Staphylococcus  spp.  Fórmula:  Hiclato  de  doxiciclina  4,520  g  *, 
Benzetimide cloridrato 0,0165 g, Veículo q.s.p. 100,000 ml, *Equivalente 
a 4,00 g de doxiciclina base. Frasco de 50 mL. Validade mínima de 2 
anos.

85 10 Frasco Antibiótico injetável. Ceptiofur. antibiótico com largo espectro de ação, 
pertencente ao grupo das cefalosporinas. É ativo contra bactérias Gram-
positivas  e  Gram-negativas,  incluindo  cepas  produtoras  de  beta-
lactamase.  Como  outras  cefalosporinas,  ceftiofur  é  bactericida  in 
vitro,interferindo na síntese da parede bacteriana. Fórmula: Frasco de 
4g com diluente de 80 mL: Cada 80 mLcontém: Ceftiofur  sódico 4g, 
Veículo q.s.p. 80 mL , Validade mínima de 2 anos.

86 10 Frasco Antiinflamatório não esteroidal. Diclofenaco Sódico.  Descrição: potente 
analgésico,  não  narcótico,  não  esteróidico,  com  atividade anti-
inflamatória e antipirética, recomendado para todos os casos de dor, 
febre e/ou inflamação para bovinos e equinos. Fórmula: Cada 100 ml 
contém: Diclofenaco sódico 5,00 g, Veículo q.s.p. 100,00. Frasco de 50 
mL. Validade mínima de 2 anos.

87 05 Frasco Antiinflamatório  corticosteroide  à  base de dexametasona,  com efeito 
anti-inflamatório  e  imunossupressivo.  Excelente  no  tratamento  de 
doenças alérgicas.  Fórmula:  Cada 100 mL contém: Fosfato sódico de 
dexametasona 200,00 mg, Veículo q.s.p 100,00 mL, Frasco de 50 mL. 
Validade mínima de dois anos.

88 20 Caixa Antimastítico  vaca  lactação  (VL).  Indicado  para  o  tratamento das 
mastites  agudas  ou  crônicas  dos bovinos  em  lactação  causadas 
pelos microrganismosCorynebacterium bovis, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus  aureus,  Streptococcus agalactiae, 
Streptococcus  dysgalactiae, Streptococcus  uberis,  
Enterobacter aerogenes  e  Arcanobacterium (Actinomyces)  pyogenes. 
Seringas  intramamárias.  Fórmula:  Cada  seringa  de  10  g  contém: 
Ciprofloxacina 100,00 mg, Veículo q.s.p. 10,00 g. Caixas com 4 seringas. 
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Validade mínima de 1 ano.

89 20 Caixa Antimastítico vaca seca (VS). Para o tratamento das mastites fora do 
período  de  lactação  ("Vaca  Seca").  Mastifin  Vaca  Seca  possui  uma 
formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das 
mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que 
se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da gentamicina atinge os 
principais  agentes  Grampositivos e  Gram-negativos  causadores  das 
mastites  dos  bovinos.  Fórmula:  Cada  seringa  de  10  g  contém:
Sulfato  de  gentamicina  677,00mg*,  Excipiente  q.s.p.  10,00g, 
*Equivalente a 400,00 mg gentamicina base. Validade mínima de 1 ano.

90 10 Frasco Antisséptico local, antimicótico. Composição: cada 100 ml contém: Iodo 
–  2,5  g,  veículo  hidroalcoólico  glicerinado q.s.p.  -  100ml.  Frascos  de 
500ml.  Desinfecção  do  umbigo  dos  recém-nascidos.  Nos  processos 
ulcerativos, feridas, podridão dos cascos, rachaduras e ferimentos dos 
tetos das vacas. Eficiente contra fungos e bactérias tais como: e.colli, 
salmonella só, staphylococus sp, aspergillus flavus sp, aspergillus niger, 
aspergillus fumigatus. Na desinfecção das instalações agropecuárias e 
frigoríficos, veículos de transporte de animais, limpeza de vasilhames e 
equipamentos, desinfetante pré-cirúrgico. Na desinfecção da água para 
beber de aves e suínos. Data de fabricação inferior a 4 meses na data 
de retirada da nota.

91 06 Frasco Antisséptico  Polivinilpirrolidona-iodo.  Antissepsia  de  pele  e  mucosas, 
curativos. Frascos opacos de 1 L.  Embalagem que contenha dados de 
identificação,  procedência,  lote  e  validade,  conforme  RDC  184  de 
22/10/2001. Documentos necessários: Registro no Ministério da Saúde 
para  antissépticos  (RDC  nº.  199,  26/10/06)  e  ficha  técnica.  Data  de 
fabricação inferior a 4 meses na data de retirada da nota.

92 04 Frasco Antisséptico. Composição:Iodo ativo 10 g, Veículo q.s.p 100 mL. Ação 
microbiocida sobre as bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e vírus. 
Está  indicado  para  uso  tópico  como  antimicótico  e  antisséptico  em 
cirurgias, tratamentos de ferimentos e cascos. Ideal para a queima e 
cicatrização  de  umbigo  e  desinfecção  de  equipamentos  cirúrgicos. 
Frascos de 500 ml. Data de fabricação inferior a 4 meses na data de 
retirada da nota.

93 05 Frasco Antisséptico e cicatrizante para o tratamento de problemas dos cascos 
de todas as espécies animais. Fórmula: Cada 100 mL contém: Sulfato de 
zinco 5 g, Sulfato de cobre 5 g, Acetato de chumbo 10 g, Ácido acético 6 
mL, Veículo q.s.p 100 mL, Frascos de 1 L. Validade mínima de 2 anos

94 05 Unid. Aplicador  (Copo)  para  desinfetar  tetos  (Pré  dipping  e  Pós  dipping). 
Frasco aplicador  de  solução sanitizante  para pré e pós dipping,  sem 
retorno.  Fabricado em polietileno de baixa densidade.

95 05 Unid. Aplicador Universal em aço inox para inseminação artificial de bovinos
Material aço inoxidável, 35 cm. Dimensões C/L/A 35x02x02 cm
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96 10 Litro Califórnia  Mastite  Teste-   1  Litro  CMT  é  a  abreviação  de  "California 
Mastitis Test" que é considerado um dos testes mais simples e eficaz 
para o diagnóstico da mastite bovina. O reagente do CMT destrói  os 
glóbulos brancos (leucócitos) existentes no leite e coagula sua proteína. 
Ao misturarmos o reagente ao leite, conforme a quantidade de glóbulos 
brancos existentes variará o grau de coagulação. De acordo com este 
grau, verifica-se o estado da infecção. Validade mínima de 2 anos.

97 20 Frasco Carrapaticida.  produto  à  base  de  piretróide  para  controle  de 
ectoparasitas de bovinos, suínos e ovinos em pulverização ou banhos de 
imersão e controle de moscas em instalações. Fórmula: Cada 100 mL 
contém:  Cipermetrina 15 g, Veículo q.s.p. 100  mL. Frascos de 20 mL. 
Validade mínima de 2 anos.

98 01 Caixa Creme Balsâmico analgésico. Descrição: Creme de rápida absorção e 
alta concentração com ação analgésica. Fórmula- Cada 100 g contém: 
Cânfora 5,0 g, Mentol 1,0 g, Salicilato de metila 3,5 g, Veículo excipiente 
q.s.p 100 g, Caixa com 20 tubos. Validade mínima de 2 anos.

99 02 Unid.
Cortador de Palhetas para inseminação artificial de bovinos. Dimensões: 

C/L/A: 08x07x03 cm.

100 20 Unid. Cabo de bisturi n.4. Cabo de bisturi juntamente com a lâmina é utilizada 
para a realização de incisão cirúrgica. Ideal para trabalhar com lâminas 
de bisturi de número 22 e número 24. Produto confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados 
de identificação, procedência e rastreabilidade. - Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação.

101 10 Frasco Ivermectina 1% injetável. Endectocida . Para o tratamento e controle de 
parasitas internos e externos dos bovinos, ovinos e suínos. Frascos de 
50 mL. Validade mínima de 2 anos.

102 05 Frasco Infusão  uterina:  Antibiótico,  mucolítico  e  antisséptico.  Indicado  no 
tratamento  das  metrites  e  endometrites  que  acometem os  bovinos, 
equinos e suínos causadas por: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, 
Corynebacterium  pyogenes,  Escherichia  coli,  Pseudomonas  spp, 
Klebsiella spp, Shigella spp, Salmonella spp, Proteus spp. Fórmula: Cada 
100 mL contém: Gentamicina base (como sulfato) 300,00 mg, Cloridrato 
de bromexina 150,00 mg, Cloreto de benzalcônio 100,00 mg. Veículo 
q.s.p. 100,00 mL. Frasco 100 mL. Validade mínima de 2 anos.

103 01 Caixa Mata bicheira, lata de 500 ml. Fórmula – cada 100 ml contém: 

Fenitrothion 6,63 g, Cloridrato de Clorexidina 0,15 g, Aluminío 3,00 g, 
Veículo  q.s.p 100 ml Propelente: propano/ butano

Caixa com doze Frascos. Validade no mínimo 2 anos.

104 05 Frasco Solução Sanitizante para Pré dipping e Pós dipping. Anti-séptico para 
uso tópico (pré e pós dipping), indicado para a prevenção e o controle 
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das  mastites  causadas  por  bactérias,  fungos  e  leveduras.  Solução  à 
base de clorhexidine que possui ação anti-séptica sem possuir efeito 
irritante e toxidade, além de não apresentar resistência bacteriana. O 
cloreto  de  benzalcônio  possui  excelente  ação  desinfetante  tópica. 
Composição: Cada 100mL contém: Digluconato de clorhexidine 0,212g, 
Cloreto de benzalcônio 0,1 g, Veículo q.s.p  100,00 mL. Frasco de 5 L. 
Validade mínima de 1 ano.

105 01 Unid. Sonda Nasogástrica de 5mm para potros. Sondagem nasogástrica pode 
ter variadas finalidades. Dentre as quais inclui a drenagem de líquido 
para  lavagens  gástricas,  reidratações,  e  também  em  pacientes 
impossibilitados de ingerir  alimentos pela via oral.  CARACTERÍSTICAS: 
Extremidade que não lesiona as  mucosas;  Janela  lateral  auxiliar  que 
impede o entupimento; Bocal anatômico; Constituída em PVC atóxico; 
Flexibilidade  ideal;  Recomendada  para  lavagens,  retirada  ou 
administração de soluções da cavidade gástrica; Comprimento de 1,5 
metros.  Tipo  Embalagem:  Unidade,   Quantidade:  1.  Peso:  200g. 
Dimensões: Dimensão da embalagem C/L/A: 22x10x02 cm.

106 05 Unid. Tesoura Cirúrgica 15 cm Reta Romba/Fina. Instrumento usado para cor-
te. Possui as pontas Romba Fina. Produto confeccionado em Aço Inoxidá-
vel  AISI-420.  Embalagem plástica  individual,  constando  os  dados  de 
identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia de 10 anos contra 
defeitos de fabricação.  Certificações: Fabricado de acordo com Padrões 
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

107 05 Unid. Tesoura Cirúrgica 15 cm Reta Fina/Fina. Instrumento usado para corte. 
Possui as pontas Fina/ Fina. Produto confeccionado em Aço Inoxidável 
AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identifi-
cação, procedência e rastreabilidade. - Garantia de 10 anos contra de-
feitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões In-
ternacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

108 05 Unid. Tesoura Cirúrgica 15 cm Reta Romba/Romba.  Instrumento usado para 
corte. Possui as pontas Romba/Romba. Produto confeccionado em Aço 
Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados 
de identificação, procedência e rastreabilidade. - Garantia de 10 anos 
contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.

109 01 Unid. Tubo avulso para Vaginoscopia em vacas. É utilizado na realização do 
exame ginecológico em vacas. Fabricado em latão cromado. 
Comprimento: 40cm.

110 01 Unid. Vaginoscópio  (especulo)  com  lâmpada  para  vacas.  Apropriado  para 
exame  ginecológico  no  aparelho  reprodutor  em  vacas.  Utiliza  duas 
pilhas de tamanho médio.   - Tubo de latão cromado e cabo com porta 
pilha de plástico. Dimensões: C/L/A: 50x15x10 cm.

111 06  Unid. Adaptador/Tubo Conectante em vidro borossilicato  ângulo 105°C com 2 
juntas esmerilhadas (1Macho e Fêmea).
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112 06 Unid. Adaptador/Tubo Conectante em vidro borossilicato  ângulo 75°C com 2 
juntas Macho Esmerilhadas (24/40).

113 06 Unid. Adaptador/Tubo Conectante em vidro borossilicato 3 vias ângulo 75°C 
com 2 juntas esmerilhadas Macho (24/40) e 1 junta esmerilhada para 
termômetro padrão 10/30.

114 06 Unid. Adaptador/Tubo Conectante em vidro borossilicato 3 vias ângulo 75°C 
com  juntas esmerilhadas 2 Macho e 1 Fêmea  (24/40).

115 06 Unid. Alonga para Kitassato,  confeccionado em borracha,  diâmetro externo 
inferior 24mm e externo superior 50mm.

116 12 Unid. Anel metálico  ou argola  com mufa (usado como suporte do funil  na 
filtração). Diâmetro interno 70 mm.

117 16 Unid. Balão Volumétrico de 25 mL, classe A, junta esmerilhada, Tampa de PP, 
capacidade 25 mL, fundo chato.

118 25 Unid. Balão volumétrico,  classe  A,  junta  esmerilhada,  tampa  de  PP, 
capacidade 50 mL, fundo chato.

119 12 Unid. Balão volumétrico,  classe  A,  junta  esmerilhada,  tampa  de  PP, 
capacidade 100 mL, tolerância ± 0,08 mm, fundo chato.

120 02 Unid. Cabeça de destilação Claysen com condensador Tipo West,  completo 
com juntas de tamanho 24/40.

121 12 Unid. Capas para microscópios biocular, em tecido, formato compatível com 
modelo MBB-200.

122 02 Unid. Eletrodo combinado em vidro (0 -14 pH,) recarregável, para medida de 
soluções aquosas, compatível com pHametros da marca Del Lab.

123 02 Frasco Éter Etílico. Frascos de 1 Litro.

124 1 Unid. Frasco Coletor de urina universal, capacidade 100 mL, parede dura e 
translúcida/transparente,  com  tampa  rosqueável  (que  não  permite 
vazamentos) aplicação uso laboratorial, pacote com 500 unidades.

125 04 Unid. Junta cônica esmerilhada par macho e fêmea tamanho 14/20.

126 04 Unid. Junta cônica esmerilhada par macho e fêmea tamanho 19/38.

127 06 Unid. Junta cônica esmerilhada par macho e fêmea tamanho 24/40.

128 100 Unid. Potes em polipropileno, transparentes com tampa rosca de 250 ml do 
tipo que se usa para acondicionar mel.

129 1 Caixa Tubos de  coleta  de  sangue  a  vácuo,  com  anticoagulante  EDTA, 
capacidade 5 mL. Caixa com 100 unidades.

130 5 Caixa Tubos de coleta de sangue a vácuo, de vidro, capacidade 10 mL. Caixa 
com 100 unidades.
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131 5 Caixa Tubos de coleta de sangue a vácuo, de vidro, capacidade 5 mL. Caixa 
com 100 unidades.

132 05 Unid. Alça  de  níquel-cromo  calibrada  10  mcl  com  ponta  rosqueável  para 
encaixe no cabo. Acompanha cabo. Para uso em microbiologia.

133 05 Unid. Fio de níquel-cromo para uso em microbiologia com cabo.

134 10 Unid. Lamparina  de  vidro  (para  laboratório)  com  tampa  de  baquelite, 
capacidade de 10 mL.  Acompanha pavil.  Altura 110 mm x Diâmetro 
77mm.

135 01 Caixa Seringas descartáveis de 20 ml sem agulha. Caixa com 100 unidades.

136 01 Caixa Seringas descartáveis de 10 mL sem agulha. Caixa com 100 unidades.

137 01 Caixa Seringas descartáveis de 05 mL sem agulha. Caixa com 100 unidades.

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais de consumo abaixo relacionados se faz necessária, dado que, 
são  essenciais  ao  bom  desenvolvimento  das  aulas  práticas  em  agropecuária,  química  e 
biologia, bem como, para o funcionamento adequado dos laboratórios de água e solo, química, 
microscopia e química.

Independente do  curso  ser  oferecido  utilizando  de  uma  metodologia  diferente, 
abandonando  a  prática  de  “escola  fazenda”,  outro  método  está  sendo  adotado,  o 
desenvolvimento de pequenos experimentos, atividades a campo em propriedades particulares 
e/ou parcerias com outras instituições, sendo assim, é necessário que se realizem algumas 
aquisições de material de consumo para o bom andamento das disciplinas.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1.1 Decreto nº 3.555, de 8/8/2000;

3.1.2 Decreto nº 7.892 de 23/01/2013;

3.1.3 Decreto nº 5.450 de 31/5/2005;

3.1.4 Instrução Normativa nº 02 de 11/10/2010 do MPOG;
 
3.1.5 Instrução Normativa nº 02 de 16/09/2009 do MPOG;
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3.1.6 Lei nº 10.520 de 17/7/2002;

3.1.7  Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

3.1.8  Lei 8.078 de 11 de Setembro de 1990; 

3.1.9 Subsidiariamente às Normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

3.1.10  Demais disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação e em 
seus anexos.

4. CLASSIFICAÇÃO DE BEM COMUM

4.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005;

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

5.1 A Contratada obriga-se a:

5.1.1 Efetuar  a  confecção  e  a  entrega  do  objeto  na  qualidade  e  quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e de sua proposta,  acompanhado da 
respectiva nota fiscal.

5.1.2 Cumprir fielmente esta norma, de forma que os serviços relacionados sejam 
executados com esmero e perfeição.

5.1.3 Responsabilizar-se   pelas   despesas   dos   tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento  de 
pessoal,  prestação de garantia  e  quaisquer  outras  que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato.

5.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais  causados  pela  ação    ou    omissão    de    seus    empregados, 
trabalhadores,   prepostos   ou   representantes,   dolosa   ou culposamente, à 
Contratante.

5.1.5 Providenciar, através de seu preposto, a imediata correção das deficiências, 
falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, 
prestando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE.

5.1.6 Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.1.7 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas 
atividades,  cabendo-lhes  inteiramente  a  responsabilidade  por  eventuais 
transgressões.

5.1.8 Fiscalizar o  perfeito  cumprimento  do objeto  deste  Contrato,  cabendo-lhe 
integralmente  o  ônus  decorrente,  independente  da  fiscalização  exercida  pela 
CONTRATANTE.
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5.1.9 Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos 
e  posturas,  bem  como  quaisquer  determinações  emanadas  das  autoridades 
competentes, pertinentes à matéria objeto deste Contrato, cabendo-lhe única e 
exclusiva  responsabilidade  pelas  consequências  de  qualquer  transgressão  de 
seus prepostos ou convenentes.

5.1.10  Adotar  todos  os  critérios  de  segurança,  tanto  para  seus 
empregados,quanto para a execução dos serviços em si.

5.1.11   Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas 
na  legislação  específica  de  acidentes  do  trabalho,  quando,  em ocorrência  da 
espécie forem vítimas os seus empregados no desempenho   dos   serviços  ou 
em   conexão   com   eles,   ainda   que   verificados   em   dependência   da 
CONTRATANTE.

5.1.12  Não  veicular  publicidade  ou  qualquer  outra  informação  acerca  das 
atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

5.1.13 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE , nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada.

5.1.14 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990).

5.1.15 Entregar produtos  novos e com prazo de validade condizente com sua 
utilização.

5.1.16 A substituição de componentes deverá ser efetuada com material novo, 
não  recondicionado  e  idêntico  ao  componente  defeituoso,  às  expensas  da 
adjudicatária.

5.1.17 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

5.2 A Contratante obriga-se a:

5.2.1 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os  aspectos  quantitativo e 
qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
CONTRATADA, quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da mesma.

5.2.2 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

5.2.3 Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  CONTRATADA  possa 
desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato.

5.2.4  Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, 
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os prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação.

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1 Os produtos deverão ser entregues no setor de almoxarifado deste Instituto, em até  15 
(quinze) dias úteis após a retirada da Nota de Empenho, devidamente acompanhados da Nota 
Fiscal.

6.1.1 Incumbe à licitante observar as obrigações com instalação dos produtos 
bem como em relação a prestação de garantia e assistência técnica enquanto 
vigente esta no prazo estabelecido na descrição dos itens, objeto do presente 
termo referência.

6.2 A entrega deverá ser efetuada em dia útil, durante o horário de expediente, das 08h:00min 
às 11h:30min e das 13h30min às 16h:30min no endereço: Rod SC 135, Km 125,  Bairro Campo 
Experimental, CEP 89.560-000, cidade de Videira, Estado de Santa Catarina.

6.3 O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo Chefe do Almoxarifado do Instituto 
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  -  Câmpus  Videira  e  deverão  ser 
recebidos da seguinte forma:

6.3.1 Provisoriamente,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  da 
entrega dos materiais no Setor de   Almoxarifado   do  Instituto   Federal   de 
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Catarinense  Câmpus  Videira,  para  posterior 
verificação da conformidade do material com as especificações exigidas.

6.3.2  Definitivamente,  no prazo  máximo de 10 (dez)  dias  úteis,  contados  do 
recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  conformidade  qualitativa  e 
quantitativa dos materiais.

6.4 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Termo de 
Referencia,  o  órgão  responsável  pelo  recebimento  expedirá  ofício  à  empresa  vencedora, 
comunicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento 
do objeto em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que todas as despesas 
tais  como:  frete,  impostos,  taxas,  tributos,  seguros  e  demais  custos  ou  encargos  fiscais 
previstos  na  legislação  pertinente,  bem  como  os  constantes  na  legislação  trabalhista, 
previdenciária,  fiscal  e  civil  decorrente,  ocorrerão  por  conta  da  empresa  vencedora  dos 
produtos.

6.4.1 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca 
do  objeto  recusado,  o  órgão  solicitante  dará  ciência  ao  Diretor  Geral  da 
CONTRATANTE,  através  de  Comunicação  Interna,  a  fim  de  que  se  proceda  à 
abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas 
contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas 
no Edital.

6.5 Serão recusados os bens imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações 
e/ou que não estejam adequados para uso;

6.6 Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados 
durante as operações de transporte e descarga no local de entrega.
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6.7 A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada.

7. DO PREÇO E PAGAMENTO

7.1 O objeto do presente edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da licitante ven-
cedora, que será fixo, podendo contudo ser revisto observadas as prescrições contidas no art. 
17  e seus parágrafos,  do Decreto nº  7.892/13.  Conforme art.  12,  parágrafo  1º  do Decreto 
7.892/13, fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registros de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

7.2 O pagamento será efetuado conforme disposições contidas no instrumento convocatório.

8. DAS SANÇÕES

8.1 A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 
aquela prevista no Edital.

9. AVALIAÇÃO DO CUSTO

9.1 O custo estimado total da presente contratação é de  R$ 225.773,76  (Duzentos e vinte e 
cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

9.2 O custo estimado da contratação foi apurado pela média dos preços praticados no mercado 
obtido por intermédio das pesquisas de preços efetuadas.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 2013 à 
conta  do  Orçamento  Geral  da  União,  Programa  de  Trabalho:  0062411,  fonte  0112000000, 
Elemento de despesa: 33.90.30.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a 
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,  em 
caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível re-
paração.

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 A fiscalização do contrato será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará 
ciência à Administração. 

12.1.1 O representante da CONTRATANTE deverá ter  a experiência  necessária 
para o acompanhamento e controle da execução do contrato. 

12.2 A fiscalização de que trata esta cláusula  não exclui  nem reduz a  responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
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inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos  observados  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as 
providências cabíveis. 

Videira, 05 de novembro de 2013.

ROSÂNGELA AGUIAR ADAM
Diretora Geral pro tempore do IF Catarinense Câmpus Videira

PORTARIA Nº 2315 DOU DE 16/07/2013
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO

[EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

Razão Social:______________________________________________________________________
CNPJ______________________________________________________________________________
Endereço_________________________________________________________________________
Fone/Fax______________________e-mail ______________________________________________
Banco, a Agência e número da Conta Corrente:___________________________________________

ITEM UN DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO QTDE PREÇO 

UNITÁRIO PREÇO TOTAL

TOTAL

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da entrega 
definitiva da proposta, nos termos do edital.

Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os 
custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, fretes, 
material, dentre outros, nos termos do edital.

DATA: _____  /____ /2013.                                               ASSINATURA/ CARIMBO EMPRESA
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 23352.000652/2013-82

CONTRATO Nº 0000/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE – 
CÂMPUS VIDEIRA E A EMPRESA (XXXXXXXXXXXXXXX) 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
PARA O CURSO TÉCNICO DE AGROPECUÁRIA, QUÍMICA E 
BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO DO IF CATARINENSE 
CÂMPUS VIDEIRA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 0019/2013 E SEUS ANEXOS.

A UNIÃO, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Câmpus Videira, ente autárquico, com sede na Rodovia SC 135, Km 125, Bairro 
Campo Experimental, em Videira/SC, CEP 89560-000, Fone: (49) 3533 4900, Fax (49) 3533 
4901, inscrita no CNPJ/MF sob nº. (XX.XXX.XXX/XXXX-XX), doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo sua Diretora Geral, 
Senhor(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), brasileiro, (XXXXXX), residente e domiciliado na 
(XXXXXXXXXXXXXXXX) Cidade de (XXXXXXXXXXXX), CEP 89560-000, CPF nº(XXX.XXX.XXX-XX), 
RG nº. (XXXXXXXXXXXXX) e a Empresa (XXXXXXXXXXXXXXXXX), CNPJ/MF nº 
(XX.XXX.XXX/XXXX-XX), estabelecida na Rua (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), 
bairro (XXXXXXXXXXXXX), cidade de (XXXXXXXXXXXXX), CEP (XXXXXXXX) Fone/fax: 
(XXXX)XXXX-XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), brasileiro (a),  (XXXXXX), residente e domiciliado (a) na Rua 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), nº (XXXX), bairro (XXXXXXXXXXXXX), cidade 
de (XXXXXXXXXXXXX), CEP (XXXXX-XXX), CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, RG nº (XXXXXXXXXXXXX), 
celebram o presente CONTRATO, na presença das testemunhas abaixo firmadas. As partes 
contratantes, de mútuo acordo, aceitam as seguintes cláusulas e condições

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O contrato tem como objeto registro de preços para  eventual aquisição de material de 
consumo para o curso técnico de agropecuária, química e biologia do ensino médio do IF 
Catarinense Câmpus Videira, conforme especificações e  quantitativos estabelecidos no Termo 
de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital 
do Pregão nº 0019/2013, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO DOS ITENS

2.1 O preço do item, com prestação de garantia, descrita no anexo I do edital do Pregão 
0020/2013, com base na proposta em que foi declarado vencedor, será o relacionado a seguir: 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1 O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados  do  recebimento   de-
finitivo  dos   materiais   pelo  chefe do almoxarifado através do “atesto”  da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada. 
     

3.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3.1.2 O “atesto”  fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obriga-
ções assumidas. 

3.1.3  A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante 
protocolo de ICMS nº 42 de 03 de Julho de 2009 e suas alterações.

3.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as me-
didas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
a Contratante.

3.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regulari-
dade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado 
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

3.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

3.3.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento ofi-
cial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

3.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 
meio previsto na legislação vigente.

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

3.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

3.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorri-
do de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
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data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fór-
mula:
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 a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,0001644
 365      365

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

4.1 A Contratada obriga-se a:

4.1.1 Efetuar a entrega do objeto na qualidade e quantidade especificadas neste 
Termo de Referência e de sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.

4.1.2 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato.

4.1.3 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Contratante.

4.1.4 Providenciar, a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 
apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, prestando os devidos 
esclarecimentos ao setor de fiscalização da CONTRATANTE.

4.1.5 Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.1.6 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas 
atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais 
transgressões.

4.1.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe 
integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela 
CONTRATANTE.

4.1.8 Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos 
e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria objeto deste termo de referência, cabendo-
lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 
transgressão de seus prepostos ou convenentes.

4.1.9 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
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atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

4.1.10 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas através da presente contratação, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada.

4.1.11 Entregar produtos novos e com prazo de validade condizente com sua 
utilização;

4.1.12 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990).

4.1.13 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

4.2 A Contratante obriga-se a:

4.2.1 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e 
qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
CONTRATADA, quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte da mesma.

4.2.2 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

4.2.3 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato.

4.2.4 Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, os 
prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1 A Contratante pagará à Contratada, nos termos da adjudicação e homologação do resultado 
pela Diretora Geral deste Instituto, o valor total de R$ (XXXXXX), relativo ao valor total do(s) 
item(ns) mencionado(s) na cláusula segunda e conforme fixado na proposta da vencedora, já 
incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela 
CONTRATADA.
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA 

6.1 Os produtos deverão ser entregues no IF Catarinense Câmpus Videira, acompanhados da 
Nota Fiscal, por tempo não superior a dois dias, contados do envio da Nota de Empenho.

6.2 As entregas deverão ser efetuadas em dia útil, durante o horário das 08h00min às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min no Câmpus Videira (Rodovia SC 135, KM 125 – Bairro 
Campo Experimental, CEP: 89560-000 Videira – SC).
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6.3 O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo Chefe do Almoxarifado do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira da seguinte forma:

6.3.1 Provisoriamente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da 
entrega dos materiais no Setor de Almoxarifado do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira para posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações exigidas;

6.3.2 Definitivamente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da conformidade qualitativa e 
quantitativa dos materiais. 

6.4 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Termo de 
Referencia, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício a empresa vencedora, comu-
nicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do 
objeto em questão no prazo máximo de cinco dias úteis, sendo que todas as despesas tais 
como:frete, impostos, taxas, tributos, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na 
legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e 
civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa vencedora dos produtos.

6.4.1 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca 
do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência à Diretora Geral da CONTRA-
TANTE, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de 
processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na 
Lei 8.666/93 e alterações,para aplicação das penalidades contidas no Edital. 

6.5 Serão recusados bens imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações e/ou 
que não estejam adequados para o uso.

6.6 Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados 
durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

6.7  A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
                                                                                 
7.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 3.555 
de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 2005 a licitante/Adjudicatária que não assinar o contrato, 
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, apresentar documentação falsa, 
deixar de entregar os documentos exigidos no certame, não mantiver a sua proposta dentro de 
prazo de validade, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa 
e/ou ensejar o retardamento da execução do certame.

7.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente e 
com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, ficará sujeita, no caso de atraso 
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação,  sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

7.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.
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7.2.2 Multa.

7.2.2.1 Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o 
limite de 30 (trinta) dias, observadas as disposições do art. 412 do Código 
Civil.

7.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 
de empenho ou instrumento equivalente, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista 
no subitem 7.2.2.1;

7.2.3 Impedimento de licitar e contratar com a  o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense  e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos;

7.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com  a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados.

7.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 
nº 8.666 de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.

7.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração observado o princípio da proporcionalidade.

7.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos ou recolhidos em favor da União ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

7.7 Caso a Contratante determine a multa deverá esta ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira.

7.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 2013 à 
conta do Orçamento Geral da União,  Programa de Trabalho:  062411, fonte: 0112000000, Ele-
mento de Despesa: 33.90.30.
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9. CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1 A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo di-
ploma legal. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

10.1 O período de vigência do Contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamen-
tário, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Durante a vigência deste Contrato, o fornecimento e a assistência técnica será acompa-
nhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE. 

11.2 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o for-
necimento do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

11.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

11.4 A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, du-
rante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1 O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO

13.1 O objeto do presente edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da licitante 
vencedora, que será fixo, podendo contudo ser revisto observadas as prescrições contidas no 
art. 17 e seus parágrafos, do Decreto nº 7.892/13. Conforme art. 12, parágrafo 1º do Decreto 
7.892/13, fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registros de 
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

14.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 
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14.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do 
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias; 

14.2.2 Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do CONTRATANTE.

14.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

14.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

14.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Impren-
sa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
20 (vinte) dias daquela data.

15.2 Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção Judiciária 
de Caçador/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste Contrato. 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo lavrado 
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo 

Videira/SC, (XX) de (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) de 2013.

_________________________________ ________________________________
CONTRATANTE CONTRATADA

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2013

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2013 

PROCESSO Nº 23352.000652/2013-82
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A UNIÃO, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Câmpus Videira, ente autárquico, com sede na Rodovia SC 135, Km 125, Bairro 
Campo Experimental, em Videira/SC, CEP 89560-000, Fone: (49) 3533 4900, Fax (49) 3533 
4901, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 00.000.000/0000-00, neste ato representado pelo sua 
Diretora Geral, Senhor (XXXXXXXXXXXXXX), nomeado pela Portaria nº (XXXX), de XX/XX/XXXX, 
publicada em XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria nº (XXXX), de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX.

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor; do Decreto nº 7.892 de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, 
de 2005; do Decreto nº 3.722, de 2001; do Decreto n° 2.271, de 1997; da Instrução Normativa 
nº. 2 de 11/10/2010 do MPOG, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as 
demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços nº 0019/2013, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo XXXX;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
enumerados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no 
CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, 
cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame. 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de material de consumo 
para o curso técnico de agropecuária, química e biologia do ensino médio do IF Catarinense 
Câmpus Videira, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas 
abaixo:

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.

2 CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Câmpus Videira, E AS OUTRAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS NO Edital do Pregão 
Eletrônico de Registro de Preços nº 0019/2013, serão ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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2.1.1 Caberá  ao  ÓRGÃO  GERENCIADOR  a  prática  de  todos  os  atos  de  controle  e 
administração do SRP de acordo como Decreto 7.892 de 23/01/2013 da Presidência da 
República, em especial seu Art. 5º, e ainda segue:

2.1.1.1 Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para 
atendimento  às  necessidades  da  Administração,  obedecendo  a  ordem  de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da 
Ata.

2.1.1.2 Conduzir  os  procedimentos  relativos  a  eventuais  renegociações  dos 
preços  registrados  e  a  aplicação  de  penalidades  por  descumprimento  do 
pactuado na Ata de Registro de Preços.

2.1.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor 
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº8.666/93.

2.1.1.4 Permitir  o  acesso  de  funcionário  da  CONTRATADA,  devidamente 
credenciados,  às  dependências  do IF  Catarinense –  Câmpus Videira ou dos 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES e a dados e informações necessários ao desempenho 
das atividades previstas.

2.1.1.5 Prestar  as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que 
venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

2.1.1.6 Relacionar-se coma empresa exclusivamente por meio de pessoa por 
ela indicada.

2.1.1.7 Assegurar-se  que  os  preços  contratados  estão  compatíveis  com os 
praticados no mercado de forma a garantir que os mesmos continuem mais 
vantajosos para o IF Catarinense – Câmpus Videira.

2.1.1.8 Notificar,  por  escrito,  à  CONTRATADA  a  ocorrência  de  quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços,  fixando prazo para a  sua 
correção.

2.1.1.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem ônus para o IF 
Catarinense  Câmpus  Videira  e  demais  instituições  (órgão  participantes),  se 
executados em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo de 
Referência.

2.1.2 Caberá  aos  ÓRGÃOS PARTICIPANTES  o  cumprimento  do  Decreto  nº  7.892  de 
21/01/2013 da Presidência da Republica, em especial seu Art. 6º, inclusive, indicar o 
gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no Termo de Referencia e no 
Art. 67 da Lei nº8.666/93, compete:

2.1.2.1 Promover  consulta  prévia  junto  ao  órgão  gerenciador,  quando  da 
necessidade  de contratação,  a  fim de  obter  a  indicação  do  fornecedor,  os 
respectivos  quantitativos  e  os  valores  a  serem  praticados,  encaminhando, 
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizadas.
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2.1.2.2 Assegura-se,  quando  o  uso  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  que  a 
contratação  a  ser  procedida  atenta  aos  interesses,  sobretudo  quanto  ao  s 
valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, 
quanto à sua utilização.

2.1.2.3 Zelar,  após  receber  a  indicação  do  fornecedor,  pelos  demais  atos 
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações assumidas, e também, 
em coordenação como ÓRGÃO GERENCIADOR,  pela  aplicação  de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas.

2.1.2.4 Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando de sua ocorrência, a recusa 
do fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na 
Ata  de  Registro  de  Preços,  as  divergências  relativas  à  execução  do  objeto 
contratado  e  a  recusa  do  mesmo,  se  for  o  caso,  em  receber  a  nota  de 
empenho ou assinar o contrato.

2.1.2.5 Os  órgão  participantes  do  registro  de  preços  deverão,  quando  da 
necessidade de contratação, recorrerem ao ÓROGÃO GEREBCIADOR da Ata de 
Registro  de  Preços,  para  que  este  proceda  a  indicação  do  fornecedor  e 
respectivos preços a serem praticados.

2.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer  órgão ou entidade da administração pública federal 
que não tenha participado do certame licitatório,  mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitados , no que couber, as condições e 
regras estabelecidas no Decreto nº7.892/13 e na Lei nº8.666/93.

2.2.1 Os  órgão  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o 
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

2.2.2 Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços, 
observada as condições nelas estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas como órgão gerenciador e 
órgãos participantes.

2.2.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta artigo não 
poderão exercer, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

2.2.4  As adesões de que trata o Art. Nº 22 do Decreto 7.892/13, se houver, 
não  excederão,  na  totalidade,  ao  quíntuplo  do  quantitativo  de  cada  item 
registrado na ata de registro de preços  para o  órgão gerenciador  e órgãos 
participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não  participantes  que 
aderirem.

2.2.5 O órgão  gerenciador  somente  poderá  autorizar  adesão  à  ata  após  a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justificadamente, não houver previsão no Edital para aquisição ou contratação 
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pelo órgão gerenciador.

2.2.6 Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata.

2.2.7 Compete  ao  órgão  não  participante  os  atos  relativos  à  cobrança  do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação,  observadas  a  ampla  defesa  e  o  conditório,  de  eventuais 
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  clausulas  contratuais,  em 
relação às suas próprias  contratações,  informando as  ocorrências ao órgão 
gerenciador.

2.2.8 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

2.2.9 Todo  órgão,  antes  de  contratar  como  fornecedor  registrado,  deve 
assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto 
aos valores praticados, conforme artigo 7º do Decreto nº 7.892/13. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS                                

3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura.

4 CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O objeto do presente edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da licitante 
vencedora, que será fixo, podendo contudo ser revisto observadas as prescrições contidas no 
artigo 17 e seus parágrafos, do Decreto nº 7.892/13. Conforme artigo 12, parágrafo 1º do 
Decreto 7.892/13, fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro 
de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93.

4.2 O 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.

4.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado;

4.3.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e

4.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.

4.4 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 
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gerenciador poderá:

4.4.1 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; e

4.4.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.

4.5 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.

4.6 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1 O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

5.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

5.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 
não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;

5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;

5.1.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

5.1.5 Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços.

5.1.6  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93, ou no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

5.2 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior.

5.3 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

6. CLAÚSULA SEXTA– DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

6.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de emprenho de despe-
sa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 

                                       

http://www.ifc-videira.edu.br/


Rodovia SC 135 - Km 125 - Videira - SC 
(49)35334900 / e-mail: licitacoes@ifc-
videira.edu.br /   www.ifc-videira.edu.br   

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Câmpus Videira

8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decre-
to nº 7.892 de 2013.

6.2 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de 
Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 
contratação.

6.3 O Órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis para comunicar o recebimento e/ou para efetuar a retirada da 
Nota de Empenho de despesa ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à con-
tratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

6.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual perío-
do, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

6.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizará 
consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos 
resultados serão anexados aos autos do processo.

6.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

6.6 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Con-
tratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verifica-
das e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à 
Administração.

7. CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

7.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência 
e na Minuta da Contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇOES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

8.1 Os prazos e as condições da prestação do serviço estão previstos no Termo de Referência e 
na Minuta da Contrato.

9. CLAÚSULA NONA  - DO PAGAMENTO                                                            

9.1 O pagamento será efetuado conforme previsão contida no Instrumento Convocatório.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de registro de preços será acompanhado e 
fiscalizado por servidor designado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Câmpus Videira, que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com 
a entrega, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.
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11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES                                                                          

11.1 A disciplina das sanções são as previstas no Instrumento Convocatório.

12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.

12.2 Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 0019/2013 e a proposta da empresa. 

12.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892 de 2013, da Lei 
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto 
n° 2.271, de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

12.4 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de 
Caçador/SC, Subseção Judiciária de Caçador, Seção Judiciária de Santa Catarina, com exclusão 
de qualquer outro.

Videira (SC) XX de XXXX de 2013.

________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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