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DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

E APARELHOS DE AR 

E ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

USIVO ME/EPP 

compras@restinga.ifrs.edu.br 
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A empresa interessada na participação d

solicitadas neste formulário, e remetê

8417, caso contrário o Pregoeiro exime

alterações no Edital, bem como de esclarecimentos posteriores.

OBS.: É dispensado o envio deste quando o download do Edital for realizado pelo s

 

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL 

 

Empresa: _____________________________________________________

Endereço: ______________________________________________

CNPJ:  ___________________________

Responsável:  ____________________________________________________

Telefone: (____) _________

E-mail:  _____________________________________________________

 

 

______________

 

 

 

_____________________________________

Assinatura do Responsável
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A empresa interessada na participação deste Pregão Eletrônico deverá preencher as informações 

solicitadas neste formulário, e remetê-lo para o IFRS via e-mail: compras@restinga.ifrs.edu.br

exime-se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado, possíveis 

alterações no Edital, bem como de esclarecimentos posteriores. 

OBS.: É dispensado o envio deste quando o download do Edital for realizado pelo site www.comprasnet.gov.br

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL – PREGÃO N.º 019/2016

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________ 

____________________________________________________

(____) _________-_________ 

_____________________________________________________

________________________, ________de _____________de _______

_____________________________________ 

Assinatura do Responsável da Empresa 
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Pregão Eletrônico deverá preencher as informações 

compras@restinga.ifrs.edu.br ou fax (51) 3247-

se da obrigação de comunicar diretamente ao interessado, possíveis 

www.comprasnet.gov.br 

019/2016 - SRP 

_______________________________________________________________ 

_________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________, ________de _____________de _______ 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO

DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

REITORIA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

O Diretor-Geral do Campus Resting

Sul – IFRS, autoridade competente, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 

interessados, que será realizado, por meio de seus

de 2016, publicada no Diário Oficial da União 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

Grupo, o qual observará os preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n.º 10.520/2002,

do Decreto n.º 5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010; 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02 de 11 de outubro de 2010, e 

SLTI/MPOG nº 01/2012 e 05/2012, da 

8.078/1990, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/1993, e a 

Mudanças Climáticas): diretriz da política (art. 5º.) 

sustentáveis de produção e consumo e a Lei 12.305/2010 (Política nacional de Resíduos Sólidos). Objetivos da 

política (art. 7º.) – prioridade, nas aquisi

recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social 

e ambientalmente sustentáveis. 

 

e as condições estabelecidas neste Edital e seus Ane

 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, far

Pregão, por meio de sistema eletrônico:

Data:..............................

Horário de Brasília:

Endereço eletrônico :

 

As propostas deverão ser encaminhadas através do endereço eletrônico até a data e hora marcadas acima, 

para abertura da Sessão, quando, então, encerrar
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EDITAL 

DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO 

E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO

ELHOS DE AR CONDICIONADO PARA 

E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 

 

Restinga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

IFRS, autoridade competente, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 

realizado, por meio de seus Pregoeiros, designados pelas Portarias 

publicada no Diário Oficial da União em 16 de maio de 2016, licitação para Registro de 

, do tipo Menor Preço, com critério de julgamento o menor 

ervará os preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n.º 10.520/2002,

Decreto nº 7.892/2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010; 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02 de 11 de outubro de 2010, e suas alterações; Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 01/2012 e 05/2012, da Lei Complementar n.º 123/2006, do Decreto n.º 

ariamente, a Lei n.º 8.666/1993, e a Lei 12.187/2009 (Política Nacional de 

s Climáticas): diretriz da política (art. 5º.) – estímulo e apoio à manutenção e à promoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo e a Lei 12.305/2010 (Política nacional de Resíduos Sólidos). Objetivos da 

prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados e 

recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social 

e as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, far-se-á a abertura da Sessão Pública do 

Pregão, por meio de sistema eletrônico: 

..............................  13/07/2016 

Horário de Brasília:........09:00 h 

Endereço eletrônico :....www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 158

As propostas deverão ser encaminhadas através do endereço eletrônico até a data e hora marcadas acima, 

para abertura da Sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
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DE MANUTENÇÃO 

E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO 

PARA O IFRS – 

E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. (SRP) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

IFRS, autoridade competente, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 

tarias n.º 80 de 12 de maio 

licitação para Registro de Preços na 

menor valor do Item e do 

ervará os preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei n.º 10.520/2002, 

Decreto nº 7.892/2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010; 

suas alterações; Instrução Normativa 

Decreto n.º 8.538/2015, da Lei n.º 

Lei 12.187/2009 (Política Nacional de 

estímulo e apoio à manutenção e à promoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo e a Lei 12.305/2010 (Política nacional de Resíduos Sólidos). Objetivos da 

ções e contratações governamentais, para produtos reciclados e 

recicláveis e para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social 

á a abertura da Sessão Pública do 

UASG 158326 

As propostas deverão ser encaminhadas através do endereço eletrônico até a data e hora marcadas acima, 

á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
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1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para 

contratação de serviços eventuais 

preventiva e corretiva, instalação e desinstalação

aparelhos de ar condicionado para o IFRS 

demais Órgãos Participantes

especificações e quantidades estabelecidas no Ter

de Referência e neste Edital e seus Anexos

1.2. A licitação será dividida em grupos/itens, conforme 

tabela constante no Termo de Referência, facultando

se ao licitante a participação em quantos 

grupos/itens forem de seu interesse, devendo 

oferecer proposta, no caso de grupo, para todos os 

itens que o compõem. Optou-se pelo agrupamento 

de itens, a fim de prezar para que todos possuam a 

mesma qualidade, assim como a necessidade de 

haver sincronia na prestação dos mesmos frente a 

demanda dos Campus. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o 

por item e por grupo, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos. 

1.4. Havendo divergências entre a descrição do objeto 

constante no Edital e a descrição do objeto constante 

no site www.comprasgovernamentais.gov.br, “SIASG” 

ou Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a 

descrição deste Edital. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR

PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será o IFRS – Campus 

(UASG 158326). 

2.2. UASGS PARTICIPANTES: 

IFRS – Reitoria – UASG 158141; 

IFRS – Campus Vacaria – UASG 158744

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha pa

do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

no Decreto nº 7.892, de 2013. 
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egistro de preços para 

eventuais de manutenção 

instalação e desinstalação de 

o IFRS – Reitoria e 

demais Órgãos Participantes, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no Termo 

de Referência e neste Edital e seus Anexos. 

A licitação será dividida em grupos/itens, conforme 

tabela constante no Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos 

forem de seu interesse, devendo 

oferecer proposta, no caso de grupo, para todos os 

se pelo agrupamento 

de itens, a fim de prezar para que todos possuam a 

mesma qualidade, assim como a necessidade de 

os mesmos frente a 

O critério de julgamento adotado será o menor valor 

observadas as exigências 

 

Havendo divergências entre a descrição do objeto 

o do objeto constante 

no site www.comprasgovernamentais.gov.br, “SIASG” 

ou Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a 

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E 

Campus Restinga 

744. 

EGISTRO DE 

A ata de registro de preços, durante sua validade, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 

e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas 

com o órgão gerenciador e órgãos 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se 

refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o ó

e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, 

na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo 

de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 

os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a 

o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão 

não participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o 

prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro 

cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pre

forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de 

Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 

solicitação de login e senha pelo interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema 

implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
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ornecedor beneficiário da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas 

com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

As aquisições ou contratações adicionais a que se 

refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

 

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, 

na totalidade, ao máximo quíntuplo do quantitativo 

de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

Ao órgão não participante que aderir à ata competem 

os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e 

o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão 

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão 

participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o 

prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para 

tratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

O CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro 

cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de 

Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a 

solicitação de login e senha pelo interessado. 

O credenciamento junto ao provedor do sistema 

lica a responsabilidade do licitante ou de seu 
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representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualqu

transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema, 

ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser 

comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. A participação neste Pregão é exclusiva para 

microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que 

estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores 

conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007 para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei

Complementar nº 123, de 2006 

5.3. Não poderão participar desta licitação 

interessados: 

5.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar 

contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

5.3.2. Que estejam legalmente impedido

firmar contratos com o IFRS, por força de ato da 

autoridade superior, nos termos do art. 87, inciso 

III, da Lei nº 8.666/93. (Acórdãos TCU nº 

3439/2012-Plenário e nº 3243/2012

5.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal 

no Brasil com poderes expressos para recebe

citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

5.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.3.5. Que estejam sob falência, em recuperação judicial 

ou extrajudicial, concurso de credores, concordata 
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representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a 

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua 

responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema, 

ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

rda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser 

comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

A participação neste Pregão é exclusiva para 

microempresas, empresas de pequeno porte e 

s enquadradas no art. 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que 

Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

igo 8º da Instrução 

 

Será concedido tratamento favorecido para as 

mencionadas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007 para o microempreendedor 

MEI, nos limites previstos da Lei 

Não poderão participar desta licitação os 

de participar de licitações e celebrar 

contratos administrativos, na forma da legislação 

Que estejam legalmente impedidos de licitar e/ou 

IFRS, por força de ato da 

autoridade superior, nos termos do art. 87, inciso 

III, da Lei nº 8.666/93. (Acórdãos TCU nº 

Plenário e nº 3243/2012-Plenário).  

que não tenham representação legal 

no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou 

se enquadrem nas vedações previstas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

estejam sob falência, em recuperação judicial 

ou extrajudicial, concurso de credores, concordata 

ou insolvência, em pr

liquidação; 

5.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em 

consórcio; 

5.3.7. Entidades empresariais controladoras, coliga

ou subsidiárias entre si;

5.4. Como condição para participação no Pregão, a 

licitante assinalará “sim” ou “não” em camp

do sistema eletrônico, rel

declarações: 

5.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.4.2. Que está ciente e concorda com as condições 

contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital;

5.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

5.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.5. Que a proposta foi

independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5.4.6. Que não possui em sua cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV 

do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição 

Federal. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio 

do sistema eletrônico até a data e horário marcados 

para abertura da sessão, quando então, encerrar

automaticamente a fase de

propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e 

durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verda

suas propostas e lances.

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP 019/2016 
Manutenção de Ares-Condicionados 
Processo nº 23369.000176.2016-63 

Campus Restinga 
Fone: (51) 3247.8417 

6 

ou insolvência, em processo de dissolução ou 

empresariais que estejam reunidas em 

empresariais controladoras, coligadas 

ou subsidiárias entre si; 

Como condição para participação no Pregão, a 

licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 

3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

e e concorda com as condições 

contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

ue inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

ências posteriores;  

ue não emprega menor de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

ue a proposta foi elaborada de forma 

independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

Que não possui em sua cadeia produtiva, 

empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV 

1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição 

DO ENVIO DA PROPOSTA 

O licitante deverá encaminhar a proposta por meio 

do sistema eletrônico até a data e horário marcados 

para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e 

durante a sessão pública observarão o horário de 

O licitante será responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em seu nome no sistema 

indo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances. 
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6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar 

ou substituir as propostas apresentadas.

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguinte

campos: 

6.6.1. Valor unitário; 

6.6.2. Quantidade de unidades, observada a quantidade 

total fixada no Termo de Referência para cada 

item; 

6.6.3. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que 

for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou i

no órgão competente, quando for o caso;

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na 

proposta vinculam o fornecedor registrado.

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais, de transporte e 

quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens.

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 

60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A abertura da presente licitação dar

pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados no preâmbulo deste

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, forem omissas ou apresenta

irregularidades insanáveis. 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o 

seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas 

classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 
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Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de 

o sistema ou de 

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar 

uir as propostas apresentadas. 

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

uantidade de unidades, observada a quantidade 

total fixada no Termo de Referência para cada 

Descrição detalhada do objeto: indicando, no que 

for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem 

no órgão competente, quando for o caso; 

Todas as especificações do objeto contidas na 

nculam o fornecedor registrado. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os 

custos operacionais, encargos previdenciários, 

ibutários, comerciais, de transporte e 

quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 

ar da data de sua 

da presente licitação dar-se-á em sessão 

pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

no preâmbulo deste Edital. 

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

midade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, forem omissas ou apresentarem 

A desclassificação será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

ficação da proposta não impede o 

seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

O sistema ordenará automaticamente as propostas 

classificadas, sendo que somente estas participarão 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca 

de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e d

registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, 

observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance

último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo 

licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos 

e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos. 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido 

registrado em primeiro lugar.

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes 

serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer 

da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitan

recepção dos lances. 

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa 

aos participantes. 

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada 

por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 

pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com 

o valor de sua proposta e, na

de apresentar outros lances, valerá o último lance por 

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.15. Ao presente certame não se aplica o sorteio como 

critério de desempate. Lances equivalentes não serão 

considerados iguais, uma vez que a ordem de 

apresentação das propostas pelos licitantes é 

utilizada como um dos critérios de classificação.

7.16. Ao final do procedimento, após o encerramento da 

etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
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ilizará campo próprio para troca 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão 

encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no 

deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, 

observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo 

licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos 

e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

os dois ou mais lances de mesmo 

valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes 

serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer 

da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 

ssão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada 

por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

o que transcorrerá período de tempo de 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 

pelo sistema, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances.  

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com 

o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência 

de apresentar outros lances, valerá o último lance por 

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

Ao presente certame não se aplica o sorteio como 

critério de desempate. Lances equivalentes não serão 

uma vez que a ordem de 

apresentação das propostas pelos licitantes é 

utilizada como um dos critérios de classificação. 

Ao final do procedimento, após o encerramento da 

etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
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preços ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado. 

7.17. A apresentação de novas propostas na forma deste 

item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação 

de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 

preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor 

com valor superior ao preço máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. Considera-se inexequível a proposta que

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos.

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar 

documento digital, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema estabelecendo no “chat” pr

razoável para tanto, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação 

pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de imagens, catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o 

Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 
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citante mais bem 

A apresentação de novas propostas na forma deste 

item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado. 

OSTA 

Encerrada a etapa de lances e depois da verificação 

vel empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 

preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor 

máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

se inexequível a proposta que apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos 

s dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

a estabelecido limites mínimos. 

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar 

documento digital, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo 

a de não aceitação da 

Dentre os documentos passíveis de solicitação 

se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

m de outras informações pertinentes, a 

exemplo de imagens, catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

ob pena de não 

O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada do 

licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo 

vencedor for desclassificado, o 

Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma.

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não 

aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, 

podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Para fins de habilitação, a empresa deverá comprovar 

a regularidade com as seguintes documentações:

 

 

I. Habilitação jurídica; 

a) No caso de empresário individual: inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da

b) Em se tratando de Microempreendedor 

Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual 

da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sít

www.portaldoempreendedor.gov.br

c) No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente reg

da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de 

pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio 

DNRC; 
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Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

mesma. 

O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste 

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não 

aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido 

A negociação será realizada por meio do sistema, 

podendo ser acompanhada pelos demais 

 

Para fins de habilitação, a empresa deverá comprovar 

a regularidade com as seguintes documentações: 

 

No caso de empresário individual: inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

Junta Comercial da respectiva sede; 

Em se tratando de Microempreendedor 

MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma 

da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

No caso de microempresa ou empresa de 

pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 

orme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - 
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h) Os documentos acima deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

II. Regularidade fiscal federal perante a Receita, 

INSS e FGTS; 

III. Regularidade fiscal perante as Fazenda Estadual

IV. Regularidade fiscal perante as Fazenda 

Municipal; 

V. Verificação de Suspensão Temporária 

Participação em Licitação e Impedimento de 

Contratar com o IFRS, nos termos do art. 87, 

inciso III da Lei 8.666/93; 

VI. Verificação de Inidoneidade, nos termos do art. 

87, inciso IV da Lei nº 8.666/93, no 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS), da Controladoria Geral da União, no 

sítio www.portaltransparencia.gov.br/ceis

VII. Verificação de impedimento por Ato de 

Improbidade Administrativa, mediante consulta 

ao Cadastro Nacional de Condenaç

(CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça, no 

sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar

_requerido.php. 

VIII. Verificação de inaptidão, suspensão ou cadastro 

junto ao Cadastro Informativo de Créditos não 

quitados do Setor Público Federal

atendimento ao Inciso III do art 6º.da Lei 

10.522/02, STF, e ADI n. 1454/DF, no sítio 

http://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/cadin.asp

IX. Certidão Negativa de Débitos Tra

(CNDT), mediante consulta no endereço 

http://www.tst.jus.br/en/certidao, conforme 

exigência estabelecida pela Lei n 12.440, de 7 de 

julho de 2011, alterando o disposto no art. 27 da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

X. Ramo de atividade compatível 

licitado a ser verificado pelo CNAE da empresa no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

9.2. A documentação relativa aos incisos I, II, III, IV e V

item 9.1, será verificada pelo pregoeiro, diretamente 

no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF. Caso o licitante não estiver 

cadastrado no SICAF além do nível de 

credenciamento – Nível I exigido pela Instrução 

Normativa SLTI/MPOG 02/2010, deverá apresentar a 

referida documentação, via sistema mediante 

convocação do pregoeiro nas condições previstas na 

mesma IN e nos artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93.
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Os documentos acima deverão estar 

os de todas as alterações ou da 

perante a Receita, 

Regularidade fiscal perante as Fazenda Estadual; 

Regularidade fiscal perante as Fazenda 

Suspensão Temporária de 

articipação em Licitação e Impedimento de 

Contratar com o IFRS, nos termos do art. 87, 

Verificação de Inidoneidade, nos termos do art. 

87, inciso IV da Lei nº 8.666/93, no Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

, da Controladoria Geral da União, no 

www.portaltransparencia.gov.br/ceis; 

Verificação de impedimento por Ato de 

Improbidade Administrativa, mediante consulta 

Cadastro Nacional de Condenações Civis 

, do Conselho Nacional de Justiça, no 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar

Verificação de inaptidão, suspensão ou cadastro 

to ao Cadastro Informativo de Créditos não 

ederal (CADIN), em 

do art 6º.da Lei 

10.522/02, STF, e ADI n. 1454/DF, no sítio 

http://www.bcb.gov.br/fis/supervisao/cadin.asp.  

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

, mediante consulta no endereço 

http://www.tst.jus.br/en/certidao, conforme 

exigência estabelecida pela Lei n 12.440, de 7 de 

julho de 2011, alterando o disposto no art. 27 da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

atível com o objeto 

licitado a ser verificado pelo CNAE da empresa no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

incisos I, II, III, IV e V do 

, será verificada pelo pregoeiro, diretamente 

no Sistema de Cadastramento Unificado de 

SICAF. Caso o licitante não estiver 

cadastrado no SICAF além do nível de 

Nível I exigido pela Instrução 

Normativa SLTI/MPOG 02/2010, deverá apresentar a 

referida documentação, via sistema mediante 

ondições previstas na 

mesma IN e nos artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93. 

9.3. A documentação relativa ao inciso VI, VII

item 9.1, será verificada pelo pregoeiro, diretamente 

nos respectivos sites. 

9.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certid

correspondente através do sítio oficial, ou na 

hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, 

o licitante será convocado a encaminhar, no prazo 

informado pelo pregoeiro, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, 

sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme art. 43, § 1º da LC nº 147, de 2014.

9.5. Os documentos que forem anexados ao sistema, 

deverão ser encaminhados (em 

cópias autenticadas) em até de 3 dias úteis após o 

encerramento da sessão, e devem ser acondicionados 

em envelope fechado, com os seguintes dizeres, para 

o endereço: 
Setor de Compras e Licitações

IFRS Campus Restinga

Pregão 019/2016 

Rua Alberto Hoffmann

Restinga 

CEP 91.791-508 – Porto Alegre

9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou 

solicitação de documento em substituição aos 

requeridos neste Edital e seus Anexos.

9.7. Não serão aceitos documentos com indicação de 

CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.8. Se a menor proposta,

existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. A não regularização fiscal no prazo 

previsto acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação 

na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com 

alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regulariz

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
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cumentação relativa ao inciso VI, VII, VIII e IX do 

, será verificada pelo pregoeiro, diretamente 

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 

correspondente através do sítio oficial, ou na 

hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, 

o licitante será convocado a encaminhar, no prazo 

informado pelo pregoeiro, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, 

pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte, 

conforme art. 43, § 1º da LC nº 147, de 2014. 

Os documentos que forem anexados ao sistema, 

deverão ser encaminhados (em vias originais ou por 

cópias autenticadas) em até de 3 dias úteis após o 

encerramento da sessão, e devem ser acondicionados 

em envelope fechado, com os seguintes dizeres, para 

Setor de Compras e Licitações 

Restinga 

Alberto Hoffmann, 285 - Bairro 

Porto Alegre/RS 

Não serão aceitos protocolos de entrega ou 

solicitação de documento em substituição aos 

requeridos neste Edital e seus Anexos. 

Não serão aceitos documentos com indicação de 

iferentes, salvo aqueles legalmente 

Se a menor proposta, uma vez constatada a 

existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do 

tema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. A não regularização fiscal no prazo 

previsto acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação. Se, na ordem de 

se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com 

alguma restrição na documentação fiscal, será 

mesmo prazo para regularização. 

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
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sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

9.11. Da sessão pública do Pregão divulgar

sistema eletrônico. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PR

VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor 

deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada 

ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 

ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e 

agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documen

será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. Todas as especificações 

do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vi

Contratada. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor, e decorrida a fase 

de regularização fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 

caso, concederá o prazo de no mínimo trinta

para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro 

verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da 

licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 

decadência desse direito, ficando o Pregoei
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sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou 

los em desacordo com o estabelecido 

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

o licitante declarado vencedor 

deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

redigida em língua portuguesa, datilografada 

ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

as ou ressalvas, devendo a última folha 

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 

a indicação do banco, número da conta e 

agência do licitante vencedor, para fins de 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e 

será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

Todas as especificações 

do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a 

O Pregoeiro declarará o vencedor, e decorrida a fase 

de regularização fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 

ederá o prazo de no mínimo trinta minutos, 

er licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro 

a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

A falta de manifestação imediata e motivada da 

licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 

dência desse direito, ficando o Pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor. 

11.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a 

partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimad

apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo

assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista aos 

interessados no endereço constante neste Edital. Não 

serão enviadas cópias de documentos por meio 

eletrônico ou via fax. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOM

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante 

declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.

13. DA ATA DE REGISTRO D

13.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores 

classificados serão convocados para assinar a ata

registro de preços, na forma da minuta constante do 

Anexo III, nas condições previstas neste Edital, dentro 

de 05 (cinco) dias úteis, com o objetivo de registrar 

formalmente proposta de preços para futuros 

fornecimentos dos bens/serviços objeto deste 

Pregão. Este prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, quando solicitado pelo fornecedor e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela 

administração. 

13.2. Serão incluídos, na respectiva ata, o registro dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou servi

com preços iguais ao do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame. Este registro 

tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 

no caso de exclusão do primeiro colocado na ata.

13.3. A Ata de Registro de Preços estará integralmente 

vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais 
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autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a 

partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

olhimento de recurso importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Os autos do processo permanecerão com vista aos 

interessados no endereço constante neste Edital. Não 

serão enviadas cópias de documentos por meio 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante 

declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos 

fase recursal, constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente 

ará o procedimento licitatório. 

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Homologado o resultado da licitação, os fornecedores 

classificados serão convocados para assinar a ata de 

registro de preços, na forma da minuta constante do 

Anexo III, nas condições previstas neste Edital, dentro 

de 05 (cinco) dias úteis, com o objetivo de registrar 

formalmente proposta de preços para futuros 

fornecimentos dos bens/serviços objeto deste 

regão. Este prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, quando solicitado pelo fornecedor e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela 

Serão incluídos, na respectiva ata, o registro dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame. Este registro 

tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, 

no caso de exclusão do primeiro colocado na ata. 

A Ata de Registro de Preços estará integralmente 

culada ao presente Edital, inclusive a seus demais 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Rua Alberto Hoffman

 

Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas 

recebidas e homologadas por ocasião da sessão 

pública do certame, independentemente de 

transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao 

Decreto nº 7.892/2013, à Lei 8.666/93 e a toda a 

legislação pertinente. 

13.4. A ata de registro de preços implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas

13.5. A existência de preços registrados não obriga a 

administração a contratar, facultando

de licitação específica para a aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

igualdade de condições. 

13.6. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois 

de convocado, não comparecer ou se recusar a 

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das 

sanções a ele previstas neste Edital, o IFRS poderá 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

13.7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) 

meses, a partir da data de assinatura.

14. DO CONTRATO OU EQUIVALENTE

14.1. Dentro da vigência da Ata de Registro de Preços, o 

fornecedor registrado poderá ser convocado para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar a Nota 

de Empenho. 

14.2.  Caso for efetivado o Termo de Contrato

deste edital), o prazo de vigência deste,

(doze) meses contados a partir de sua assinatura

Este contrato poderá ser renovado, a critério da 

administração, a cada 12 meses, desde que o 

fornecedor aceite as mesmas condições.

14.3. Previamente à contratação, será realizada consulta ao 

SICAF, pela contratante, para identificar possível 

proibição de contratar com o Poder Público.

14.3.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data d

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou 

aceitar o instrumento equivalente, conforme o 

caso, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.3.2. Alternativamente à convocação para comparecer 

perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá
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Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas 

recebidas e homologadas por ocasião da sessão 

pública do certame, independentemente de 

transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao 

13, à Lei 8.666/93 e a toda a 

A ata de registro de preços implicará compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas. 

A existência de preços registrados não obriga a 

administração a contratar, facultando-se a realização 

itação específica para a aquisição pretendida, 

assegurada preferência ao fornecedor registrado em 

No caso do fornecedor primeiro classificado, depois 

de convocado, não comparecer ou se recusar a 

sem prejuízo das 

sanções a ele previstas neste Edital, o IFRS poderá 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro 

vigência de 12 (doze) 

. 

ALENTE 

da Ata de Registro de Preços, o 

fornecedor registrado poderá ser convocado para 

de Contrato ou aceitar/retirar a Nota 

so for efetivado o Termo de Contrato (Anexo IV 

deste, será de 12 

a partir de sua assinatura. 

Este contrato poderá ser renovado, a critério da 

administração, a cada 12 meses, desde que o 

eite as mesmas condições. 

Previamente à contratação, será realizada consulta ao 

SICAF, pela contratante, para identificar possível 

proibição de contratar com o Poder Público. 

O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou 

aceitar o instrumento equivalente, conforme o 

caso, sob pena de decair do direito à contratação, 

sanções previstas neste Edital. 

Alternativamente à convocação para comparecer 

órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-

lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, 

mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico,

seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor registrado e aceita pela 

Administração. 

15. DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência – Anexo I deste edital

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CO

DA CONTRATADA 

16.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência

Edital. 

17. DAS PENALIDADES

17.1. As penalidades/sanções que a licitante estará sujeita 

estão previstas no Termo de Referência 

deste Edital. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será creditado em nome da 

contratada, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada no instrumento contratual 

ou, por meio de ordem bancária para pagamento de 

faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas.

18.2. Caso haja alteração da Conta Bancária

contrato, esta deverá ser in

órgão contratante. 

18.3. O prazo para pagamento será 

contado a partir da data d

18.4. Os pagamentos mediante emissão de qualquer 

modalidade de ordem bancária serão realizados 

desde que a contratada ef

permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere às retenções 

tributárias. 

18.5. No caso de emissão de faturas com código de barras, 

a empresa deverá emiti
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lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, 

mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 

prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor registrado e aceita pela 

 

Os critérios de fiscalização estão previstos no Termo 

Anexo I deste edital. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E 

 

As obrigações da Contratante e da Contratada são as 

estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I deste 

DAS PENALIDADES 

penalidades/sanções que a licitante estará sujeita 

no Termo de Referência – Anexo I 

O pagamento será creditado em nome da 

contratada, mediante ordem bancária em conta 

ente por ela indicada no instrumento contratual 

ou, por meio de ordem bancária para pagamento de 

faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas. 

Caso haja alteração da Conta Bancária no decorrer do 

, esta deverá ser informada por ofício ao 

O prazo para pagamento será até 30 (trinta) dias, 

contado a partir da data do ateste da Nota Fiscal. 

Os pagamentos mediante emissão de qualquer 

modalidade de ordem bancária serão realizados 

desde que a contratada efetue a cobrança de forma a 

permitir o cumprimento das exigências legais, 

e no que se refere às retenções 

No caso de emissão de faturas com código de barras, 

a empresa deverá emiti-la com o valor líquido, ou 
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seja, já descontados todos os impostos incidentes 

sobre o valor da nota. 

18.6. O pagamento será efetuado mediante a apresentação 

de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que 

deverá conter o detalhamento dos itens fornecidos

conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

18.7. Se a Contratada der causa a fato ou circunstância que 

desaprove o pagamento, este ficará pendente até 

que a mesma tome as medidas saneadoras 

necessárias. 

18.8. Previamente à contratação e antes de cada 

pagamento será realizada consulta “ON LINE” ao 

SICAF, nos termos do parágrafo 1º do art. 3º da IN 

02/2010- SLTI/MPOG, visando apurar a regularidade 

da situação do fornecedor. Caso seja constatada 

irregularidade da situação da contratada junto ao 

SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a 

contratada será notificada para providenciar a 

regularização no prazo no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, podendo ser prorrogado a critério da 

administração, sob pena de rescisão do contrato.

18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

provocados exclusivamente pela Administração,

valor devido será acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 

os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

ano. 

18.10. O IFRS reterá na fonte os impostos sobre os 

pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas de 

acordo com a legislação vigente. 

19. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

19.1. Os preços dos itens serão reajustados

da renovação do contrato, pelo IPCA 

de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE

20. DOS ESCLARECIMENTOS 

IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

20.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos 

sobre o Edital e seus Anexos deverá solicitá

escrito, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da Ses

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

e-mail compras@restinga.ifrs.edu.br.
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dos os impostos incidentes 

O pagamento será efetuado mediante a apresentação 

de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que 

itens fornecidos, 

conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 

e a Contratada der causa a fato ou circunstância que 

desaprove o pagamento, este ficará pendente até 

que a mesma tome as medidas saneadoras 

Previamente à contratação e antes de cada 

pagamento será realizada consulta “ON LINE” ao 

mos do parágrafo 1º do art. 3º da IN 

SLTI/MPOG, visando apurar a regularidade 

da situação do fornecedor. Caso seja constatada 

irregularidade da situação da contratada junto ao 

SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a 

para providenciar a 

regularização no prazo no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, podendo ser prorrogado a critério da 

administração, sob pena de rescisão do contrato. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

provocados exclusivamente pela Administração, o 

valor devido será acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 

os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

O IFRS reterá na fonte os impostos sobre os 

pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas de 

reajustados, no momento 

 (Índice Nacional 

IBGE). 

DOS ESCLARECIMENTOS E 

A Licitante que pretender obter esclarecimentos 

sobre o Edital e seus Anexos deverá solicitá-los por 

escrito, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da Sessão Pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

. 

20.2. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados 

pelo Pregoeiro 

www.comprasgovernamen

os licitantes obrigados a acessá

informações prestadas pelo Pregoeiro.

20.3. Qualquer cidadão poderá impugnar, por alegada 

irregularidade, os termos do ato convocatório do 

pregão, protocolizando até 2 (dois) dias ú

da data fixada para abertura da sessão pública do 

Pregão, conforme o disposto no Artigo 18 do Decreto 

5.450 de 31 de maio de 2005.

20.4. A impugnação poderá ser realizada por forma 

eletrônica, pelo e-mail compras

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Rua Alberto Hoffmann, 

Alegre/RS, CEP 91791-508

20.5. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não 

suspendem os prazos previstos no certame.

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos 

prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis 

para consulta por qualquer interessado.

20.8. Acolhida à impugnação contra o 

será definida e publicada nova data para a realização 

do certame, reabrindo

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERA

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicaçã

Pregoeiro. 

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o 

Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e a

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação.

21.3. A homologação do resultado desta licitação não 

implicará direito à contratação.
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As informações e/ou esclarecimentos serão prestados 

Pregoeiro através do site 

comprasgovernamentais.gov.br, ficando todos 

os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das 

informações prestadas pelo Pregoeiro. 

Qualquer cidadão poderá impugnar, por alegada 

irregularidade, os termos do ato convocatório do 

pregão, protocolizando até 2 (dois) dias úteis antes 

da data fixada para abertura da sessão pública do 

Pregão, conforme o disposto no Artigo 18 do Decreto 

5.450 de 31 de maio de 2005. 

A impugnação poderá ser realizada por forma 

compras@restinga.ifrs.edu.br, 

irigida ou protocolada no endereço 

, 285 – Bairro Restinga – Porto 

508. 

decidir sobre a impugnação no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não 

ndem os prazos previstos no certame. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos 

prestados pelo pregoeiro serão entranhados nos 

autos do processo licitatório e estarão disponíveis 

para consulta por qualquer interessado. 

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, 

será definida e publicada nova data para a realização 

do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

pediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo 

No julgamento das propostas e da habilitação, o 

Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

A homologação do resultado desta licitação não 

implicará direito à contratação. 
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21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação 

e apresentação de suas propostas e a A

não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir

o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração.

21.7. O desatendimento de exigências formais não 

essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital 

e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos 

endereços eletrônicos 

www.comprasgovernamentais.gov.br

http://www.restinga.ifrs.edu.br, e também poderão 

ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 

Hoffmann, 285 – Bairro Restinga, Porto Alegre

nos dias úteis, de segunda-feira a
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As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

pliação da disputa entre 

os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação 

e apresentação de suas propostas e a Administração 

não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 

á o dia do início e incluir-se-á 

ncimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 

O desatendimento de exigências formais não 

essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

isonomia e do interesse 

Em caso de divergência entre disposições deste Edital 

e de seus anexos ou demais peças que compõem o 

processo, prevalecerá as deste Edital. 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos 

endereços eletrônicos 

www.comprasgovernamentais.gov.br e 

, e também poderão 

ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Alberto 

Porto Alegre/RS, 

feira a sexta-feira das 

08h30min às 11h30min e das 13h30min às 

16h30min. 

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 

os seguintes anexos: 

21.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.10.2. ANEXO II – Proposta Comercial;

21.10.3. ANEXO III – 

21.10.4. ANEXO IV – 

22. DO VALOR TOTAL 

LICITAÇÃO 

22.1 .O valor estimado do presente procedimento 
licitatório é de R$ 10.010
setenta centavos). 
 

23. DO FORO 

23.1. Na hipótese de procedimento judicial decorrente 

desta licitação fica eleito o Fo

Porto Alegre – RS. 

Porto Alegre

 

_____________________________________________

GLEISON SAMUEL DO NASCIMENTO
Diretor

IFRS – Campus 
Portaria nº 
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08h30min às 11h30min e das 13h30min às 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 

Termo de Referência; 

Proposta Comercial; 

 Ata de Registro de Preços; 

 Minuta do Contrato; 

DO VALOR TOTAL ESTIMADO DA 

do presente procedimento 
010,70 (Dez mil e dez Reais e 

Na hipótese de procedimento judicial decorrente 

desta licitação fica eleito o Foro da Justiça Federal de 

Porto Alegre, 03 de maio de 2016. 

_____________________________________________ 

GLEISON SAMUEL DO NASCIMENTO  
Diretor -Geral 
Campus Restinga 

Portaria nº 317/2016
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ANEXO I

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de serviços eventuais de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos 
de ar condicionado para o IFRS – Re
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande d
condicionado, tipo ACJ e Split, que necessitam, anualmente de manutenções
de manutenção corretiva (carga de gás, troca de placa de elétron e manutenção de compressor).

2.2. As quantidades deste Termo de Referência foram determinadas considerando duas manutenções anuais por aparelho, 
multiplicado pelo número de aparelhos atualmente existentes e aquisições previstas para os novos prédios.

2.3. Será adotado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) tendo em vista a dificuldade da Administração em prever o 
quantitativo exato dos serviços a serem contratados.

3. DOS ITENS 

3.1. Tabela dos itens: 
 
Grupo 1: IFRS – Reitoria 
 

Grupo 
Item Especificação

 

 

 

 

 

 

1 

1 Limpeza K7 Fujitsu inverter 24.000 Btus

2 Limpeza e carga de gás Split Gree inverter 12.000 Btu

3 Limpeza e carga de gás Split Gree inverter 12.000 Btus.

4 Limpeza Split LG inverter 12.000 Btus.

5 Limpeza e carga de gás Split Fujitsu inverter 24.000 Btus.

6 Limpeza e carga de gás K7 Fujitsu inverter 18.000 Btus.

7 
Limpeza, placa de elétron e carga de gás Split LG 
inverter 12.000 Btus. 

8 
Limpeza, placa de elétron e carga de gás Split LG
inverter 12.000 Btus. 

9 Limpeza e carga de gás K7 Fujitsu inverter 24.000 Btus

10 Limpeza e carga de gás Split LG inverter 12.000 Btus.

11 Limpeza e carga de gás CPD 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

serviços eventuais de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos 
Reitoria e demais Órgãos Participantes, conforme especificações, condições, 

vas, estabelecidas neste instrumento. 

DA CONTRATAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul possui diversos aparelhos de ar 
condicionado, tipo ACJ e Split, que necessitam, anualmente de manutenções preventivas 

(carga de gás, troca de placa de elétron e manutenção de compressor).
As quantidades deste Termo de Referência foram determinadas considerando duas manutenções anuais por aparelho, 

o número de aparelhos atualmente existentes e aquisições previstas para os novos prédios.
Será adotado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) tendo em vista a dificuldade da Administração em prever o 
quantitativo exato dos serviços a serem contratados. 

Especificação Quantidade 

K7 Fujitsu inverter 24.000 Btus.  01 unidade 

Split Gree inverter 12.000 Btus. 01 unidade 

Split Gree inverter 12.000 Btus. 01 unidade 

Limpeza Split LG inverter 12.000 Btus. 01 unidade 

Split Fujitsu inverter 24.000 Btus. 01 unidade 

K7 Fujitsu inverter 18.000 Btus. 01 unidade 

Limpeza, placa de elétron e carga de gás Split LG 
01 unidade 

Limpeza, placa de elétron e carga de gás Split LG 
01 unidade 

Limpeza e carga de gás K7 Fujitsu inverter 24.000 Btus. 01 unidade 

Limpeza e carga de gás Split LG inverter 12.000 Btus. 01 unidade 

Limpeza e carga de gás CPD – Split Daikin 01 unidade 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$
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serviços eventuais de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos 
conforme especificações, condições, 

possui diversos aparelhos de ar 
 (limpeza) e, eventualmente, 

(carga de gás, troca de placa de elétron e manutenção de compressor). 
As quantidades deste Termo de Referência foram determinadas considerando duas manutenções anuais por aparelho, 

o número de aparelhos atualmente existentes e aquisições previstas para os novos prédios. 
Será adotado o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) tendo em vista a dificuldade da Administração em prever o 

Preço 

unitário R$ 

Preço total 

R$  

267,00 267,00 

438,67 438,67 

438,67 438,67 

217,00 217,00 

438,67 438,67 

438,67 438,67 

1.061,00 1.061,00 

1.091,00 1.091,00 

438,67 438,67 

438,67 438,67 

472,00 472,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 5.740,02 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Rua Alberto Hoffman

 

 
Grupo 2: IFRS – Vacaria 

 

Grupo 
Item Especificação

 

 

 

2 

12 
Carga de gás para condicionador de ar 24.000 btus, quente e 

frio. Tipo Split Wall. Modelo SE24R. marca Eletrolux.

13 

Limpeza e instalação para condicionador de ar 24.000 btus, 

quente e frio. Tipo Split Wall. Modelo SE24R. marca 

Eletrolux. 

14 
Manutenção de compressor para 

24.000 btus, quente e frio. Tipo Split Wall. Modelo SE24R

 

3.2. 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.

 
 

4. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

4.1. O custo estimado total da presente contratação é de 
R$ 10.010,70 (Dez mil e dez Re
centavos). 

4.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de 
preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de 
empresas especializadas, em pesquisas de mercado.
 

5. DA FORMA DE PRESTAÇÃ

SERVIÇOS 

5.1. A contratação será efetuada de acordo c
necessidade do órgão, mediante a emissão de 
solicitação de serviço, com a descrição do 
quantitativo e do tipo de serviço a ser realizado.

5.2. A manutenção preventiva tem por objetivo todas e 
quaisquer ações técnicas necessárias à garantia de 
um melhor desempenho e durabilidade dos 
equipamentos e compreende os seguintes serviços: 
limpeza do filtro de ar, drenagem, gabinete e 
bandejas; limpeza do evaporador; verificação e 
correção de ruídos e vibrações anormais, efetuando 
reaperto das conexões e suportes; teste dos 
controles e comandos de operações dos 
equipamentos; medição e registro da Tensão Nominal 
e Corrente Nominal; eventuais atendimentos para 
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Especificação Quantidade 

gás para condicionador de ar 24.000 btus, quente e 

all. Modelo SE24R. marca Eletrolux. 
04 

peza e instalação para condicionador de ar 24.000 btus, 

quente e frio. Tipo Split Wall. Modelo SE24R. marca 04 

ompressor para condicionador de ar 

24.000 btus, quente e frio. Tipo Split Wall. Modelo SE24R 
01 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$

existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

ação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

ente contratação é de 
Dez mil e dez Reais e setenta 

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de 
preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de 
empresas especializadas, em pesquisas de mercado. 

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 

tratação será efetuada de acordo com a 
mediante a emissão de 

, com a descrição do 
ipo de serviço a ser realizado. 

tem por objetivo todas e 
sárias à garantia de 

um melhor desempenho e durabilidade dos 
e compreende os seguintes serviços: 

limpeza do filtro de ar, drenagem, gabinete e 
bandejas; limpeza do evaporador; verificação e 
correção de ruídos e vibrações anormais, efetuando 

aperto das conexões e suportes; teste dos 
controles e comandos de operações dos 
equipamentos; medição e registro da Tensão Nominal 
e Corrente Nominal; eventuais atendimentos para 

regularização do funcionamento dos equipamentos; 
verificação das bases de sus
compressores; verificação da existência de 
vazamento de gás; lubrificação dos componentes; 
entre outros, com o fornecimento de pequenas peças 
e reposição de gás refrigerante, sem qualquer custo 
adicional para a administração

5.3. A manutenção corretiva
recolocação do equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, quando este apresenta problema ou 
defeito que impede ou prejudica o seu uso, 
compreendendo a substituições de componentes, 
ajustes, peças e reparos necessários, de aco
os manuais e normas técnicas específicas para os 
equipamentos. Exceto compressor do ar 
condicionado que será adquirido separado.

5.4. Os materiais necessário
contratada, ou ainda, a instalação, 
fornecidos pela empresa v
devendo para tanto, comprometer
ferramentas e equipamentos necessários ao tipo de 
serviço a ser realizado. 

5.5. Os serviços executados, bem como fornecimento de 
peças e acessórios, deverão ser 
garantia mínima de noventa dias ou, no caso de peças 
e acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade 
determinada pelo fabricante.

5.6. O prazo para a execução dos serviços deverá ser de, 
no máximo, dez dias, contados do recebimento da 
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Preço 

unitário R$ 

Preço total 

R$  

275,00 1.100,00 

641,67 2.566,68 

604 604,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 4.270,68 

existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

ação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

regularização do funcionamento dos equipamentos; 
verificação das bases de sustentação dos 
compressores; verificação da existência de 
vazamento de gás; lubrificação dos componentes; 

, com o fornecimento de pequenas peças 
e reposição de gás refrigerante, sem qualquer custo 
adicional para a administração. 

etiva tem por objetivo a 
recolocação do equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, quando este apresenta problema ou 
defeito que impede ou prejudica o seu uso, 

substituições de componentes, 
ajustes, peças e reparos necessários, de acordo com 
os manuais e normas técnicas específicas para os 

Exceto compressor do ar 
condicionado que será adquirido separado. 

necessários à manutenção que for 
contratada, ou ainda, a instalação, deverão ser 

pela empresa vencedora da licitação, 
devendo para tanto, comprometer-se a fornecer as 
ferramentas e equipamentos necessários ao tipo de 

Os serviços executados, bem como fornecimento de 
peças e acessórios, deverão ser originais e ter 

ima de noventa dias ou, no caso de peças 
e acessórios com garantia de fábrica, a periodicidade 
determinada pelo fabricante. 
O prazo para a execução dos serviços deverá ser de, 
no máximo, dez dias, contados do recebimento da 
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solicitação do serviço. 
5.7. A empresa contratada deverá, após a 

serviço, encaminhar ao Fiscal do Contrato, no prazo 
máximo de 48h (quarenta e oito horas), relatório de 
Assistência Técnica, discriminando todos os itens 
revisados, consertados e substituídos

5.8.  Os serviços deverão ser prestados no

abaixo relacionados, devendo o prestador de serviços 

certificar-se antecipadamente quanto a feriados 

locais ou alterações nos horários de expediente

5.9.  

Unidade/CNPJ Endereço

IFRS – Reitoria 
CNPJ 
10.637.926/0001-46 

Rua General Osó
Bairro Centro
Bento Gonçalves
CEP: 95700-086
(54)3449-3300                

 

Unidade/CNPJ Endereço

IFRS – Campus Vacaria 
CNPJ 
10.637.926/0014-60 

Estrada Viterbo de 
Oliveira, 3061
– Vacaria/RS  
CEP: 95.200-000
(51) 9188-8553

 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATA

6.1. O fornecedor obriga-se a: 
6.1.1. Efetuar a execução dos serviços, no prazo e local 

indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações do Edital e da 
proposta; 

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

6.1.3. O dever previsto no subitem anterior implica na 
obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover,
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, 
avarias ou defeitos; 

6.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da 
Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 

6.1.5. Comunicar à Administração, no prazo
24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

6.1.6. Manter, durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços e/ou contrato
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a contratada deverá, após a prestação do 
Contrato, no prazo 

h (quarenta e oito horas), relatório de 
Assistência Técnica, discriminando todos os itens 

os, consertados e substituídos. 

er prestados nos endereços 

abaixo relacionados, devendo o prestador de serviços 

antecipadamente quanto a feriados 

ções nos horários de expediente: 

Endereço 

Rua General Osório, 348 
Bairro Centro 
Bento Gonçalves /RS 

086 
3300                            

Endereço 

Estrada Viterbo de 
3061 – Área Rural 

 
000 

8553 

TRATADA 

Efetuar a execução dos serviços, no prazo e local 
indicados pela Administração, em estrita 
observância das especificações do Edital e da 

se pelos vícios e danos 
rrentes de sua execução, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
O dever previsto no subitem anterior implica na 
obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou 
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo 

, o produto com 

Atender prontamente a quaisquer exigências da 
Administração, inerentes ao objeto da presente 

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida 

durante toda a vigência da Ata de 
e/ou contrato, em 

compatibilidade com 
todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

6.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, 
nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada;

6.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 
menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 

6.1.9. 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 objeto da licitaçã

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CO

7.1. A Administração obriga-se a:
7.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a 

conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; 

7.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
obrigações do fornecedor, através de servidor 
especialmente designado;

7.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8. DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização das obrigações do fornecedor será 
exercida por um representan
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso de sua execução, e de tud
Administração. 

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

8.3. O fiscal da Administração 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto da licitação, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários e
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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 as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, 
nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada; 
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 
menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de 

balho noturno, perigoso ou 

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 objeto da licitação. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

se a: 
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a 
conformidade dos serviços recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

finitivos;  
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
obrigações do fornecedor, através de servidor 
especialmente designado; 
Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

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

A fiscalização de que trata este item não exclui nem 
reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive 

os, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 
de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não 

corresponsabilidade da Administração ou 
e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
objeto da licitação, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários 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. 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Rua Alberto Hoffman

 

9. DAS PENALIDADES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 
nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, o 
fornecedor que, no decorrer da contratação:

9.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente o 
previsto no Contrato, Ata de Registro de Preços, 
Termo de Referência ou Nota de Empenho;

9.1.2. Apresentar documentação falsa;
9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.4. Cometer fraude fiscal; 
9.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no 

Contrato, Edital, na Ata de Registro de Preços ou 
na Nota de Empenho. 

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

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

9.2.2. Multa: 
9.2.2.1. Moratória de até 1% (um por cento) por 

dia de atraso injustificado sobre o valor do 
serviço solicitado, até o limite de 30 (trinta) dias;

9.2.2.2. Compensatória de até 30% (trinta por 
cento) sobre o valor do serviço solicitado, no 
caso de inexecução total ou parcial da obrigação 
assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das 
penalidades não supere o valor 
solicitado. 

9.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 
até dois anos; 

9.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos; 

9.2.5. 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 
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Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto 
nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, o 
fornecedor que, no decorrer da contratação: 

total ou parcialmente o 
previsto no Contrato, Ata de Registro de Preços, 

de Referência ou Nota de Empenho; 
Apresentar documentação falsa; 

se de modo inidôneo; 

Descumprir qualquer dos deveres elencados no 
Contrato, Edital, na Ata de Registro de Preços ou 

ter qualquer das infrações 
discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

Advertência por faltas leves, assim entendidas 
como aquelas que não acarretarem prejuízos 

bjeto da contratação; 

Moratória de até 1% (um por cento) por 
dia de atraso injustificado sobre o valor do 
serviço solicitado, até o limite de 30 (trinta) dias; 

Compensatória de até 30% (trinta por 
cento) sobre o valor do serviço solicitado, no 

de inexecução total ou parcial da obrigação 
assumida, podendo ser cumulada com a multa 

desde que o valor cumulado das 
penalidades não supere o valor total do serviço 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar 
eral de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 

Impedimento de licitar e contratar com a União 
e descredenciamento no SICAF pelo prazo de 

Declaração de inidoneidade para licitar ou 
dministração 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 prejuíz

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão 
de licitar e impedimento de contratar e de declaração 
de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 
empresas ou profissionais que, em razão da 
contratação decorrente desta licitação:

9.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por 
praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos;

9.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar 
os objetivos da licitação;

9.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração
atos ilícitos praticados.

9.4. 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 subsidiar
de 1999. 

9.5. 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. 

9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
Administração 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. 

9.6.1. Caso a Administração determine, a multa deverá 
ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
SICAF. 

9.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
 

-------------- Final do Termo de Referência 

Termo de Referência Elaborado por:

Davi Jonatas da Silva 

Matrícula SIAPE 2190885 
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concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados; 

Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão 
de licitar e impedimento de contratar e de declaração 
de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as 
empresas ou profissionais que, em razão da 
contratação decorrente desta licitação: 

m sofrido condenações definitivas por 
praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 

enham praticado atos ilícitos visando a frustrar 
os objetivos da licitação; 

emonstrem não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas 
á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, 
se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 

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 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à 
o 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 

Caso a Administração determine, a multa deverá 
ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

ui previstas são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras 

rmo de Referência -------------

Termo de Referência Elaborado por: 
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ANEXO II

A planilha deverá ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo licitatório ou papel 

oficial, bem como, conter carimbo e assinatura do responsável.

do Edital, Termo de Referência e Minuta de Ata de Registro de Preços).

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

Razão Social:  _____________________________________________________

Nome Fantasia:  ___________________________________________________

CNPJ:  _________________________ 

Endereço: _______________________________________________________

Telefone:_______________________ 

E-mail: __________________________________________________________

Responsável legal: ________________________________________________

Dados Bancários:  Banco: ______________ Agência: ____

 

 

Grupo Item Descrição do objeto com especificações

 

  

  

  

Declaramos conhecer a legislação de regência desta Licitação e que os serviços serão fornecidos de a
condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e 
outros. 

Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e 
demais contribuições pertinentes. Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, 
obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Esta proposta é válida por..................
assinatura da Ata de Registro de Preços. Os preços registrados em Ata terão validade de 12 (doze) meses. 
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ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL 

A planilha deverá ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo licitatório ou papel 

oficial, bem como, conter carimbo e assinatura do responsável. (Para elaboração da proposta de preços é necessária a leitura 

do Edital, Termo de Referência e Minuta de Ata de Registro de Preços). 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/______ 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 I.E: ______________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________________________

mail: __________________________________________________________ 

Responsável legal: _____________________________________________________ 

Banco: ______________ Agência: ______________ Conta Corrente: ________

ão do objeto com especificações Qtde Un 

  

  

  

Declaramos conhecer a legislação de regência desta Licitação e que os serviços serão fornecidos de a
condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e 

Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e 
ais contribuições pertinentes. Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, 

obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Esta proposta é válida por...................... (Mínimo 60 dias), a contar da data da realização da licitação, para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços. Os preços registrados em Ata terão validade de 12 (doze) meses. 

____________, ___ de _________ de ________

__________________________ 

Nome do Declarante 

N° CPF do Declarante 
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A planilha deverá ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo licitatório ou papel 

oração da proposta de preços é necessária a leitura 

___________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

__________ Conta Corrente: ________ 

 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total (R$) 

  

  

  

Declaramos conhecer a legislação de regência desta Licitação e que os serviços serão fornecidos de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e 

Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e 
ais contribuições pertinentes. Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, 

obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes. 

, a contar da data da realização da licitação, para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços. Os preços registrados em Ata terão validade de 12 (doze) meses.  

______, ___ de _________ de ________ 
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ANEXO III

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

Contratação de serviços eventuais de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação 
de aparelhos de ar condicionado

PROCESSO N. º 23

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 

 

Aos ___________ dias do mês 

________________ de _______, o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

IFRS, Campus Restinga CNPJ nº 10.637.926/00

adiante denominado de Órgão Gerenciador, neste ato 

representado pelo Diretor

Sr.______________________, CPF nº 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 

nº 019/2016, processo administrativo 

n.º23365.000176.2016-63, RESOLVE registrar os preços 

da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 

quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições 

previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 

5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02/2012, e suas alterações, da 

IN 01/2010, da Lei Complementar n.º 123/2006, do 

Decreto n.º 8.538/2015, da Lei n.º 8.078/90 

subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93, e das demais normas 

legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de 

preços para Contratação de serviços eventuais de 

manutenção preventiva e corretiva, instalação e 

desinstalação de aparelhos de ar condicionado

especificados no Termo de Referência, anexo I do edital 

de Pregão nº 019/2016, que é parte integrante desta 
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III – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____________ 

Contratação de serviços eventuais de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação 
de aparelhos de ar condicionado para o IFRS – Reitoria e demais órgãos 

PROCESSO N. º 23369.000176.2016-63 

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 019/2016 

dias do mês de 

Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - 

CNPJ nº 10.637.926/0008-12, 

adiante denominado de Órgão Gerenciador, neste ato 

representado pelo Diretor-Geral, 

, CPF nº ____________, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

etrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 

, processo administrativo 

, RESOLVE registrar os preços 

da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 

cotada(s), atendendo as condições 

se as partes às normas 

constantes da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 

5.450/2005, do Decreto nº 7.892/2013, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, da Instrução 

nº 02/2012, e suas alterações, da 

.º 123/2006, do 

, da Lei n.º 8.078/90 e, 

, e das demais normas 

legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a 

A presente Ata tem por objeto o registro de 

serviços eventuais de 

manutenção preventiva e corretiva, instalação e 

desinstalação de aparelhos de ar condicionado, 

Termo de Referência, anexo I do edital 

, que é parte integrante desta 

Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFI

QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e 

a quantidade ofertada pelo licitante mais be

classificado durante a etapa competitiva são as que 

seguem: 

Item 0 

Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item 

Quant. Unidade Valor Unit.

0.000 Unid. 
 

 

3. DA VALIDADE DOS PREÇ

3.1. A validade da Ata de Reg

12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o 

qual o órgão, não será obrigado a contratar os itens 

registrados, podendo fazê

quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou 

indenização de qualquer espécie às empresas 

detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma 

das hipóteses legalmente previstas no edital, garantidos

à detentora, neste caso, o 

defesa. 

 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP 019/2016 
Manutenção de Ares-Condicionados 
Processo nº 23369.000176.2016-63 

Campus Restinga 
Fone: (51) 3247.8417 

19 

REÇOS 

Contratação de serviços eventuais de manutenção preventiva e corretiva, instalação e desinstalação 
órgãos participantes. 

Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E 

 

O preço registrado, as especificações do objeto e 

a quantidade ofertada pelo licitante mais bem 

classificado durante a etapa competitiva são as que 

Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item Descrição do item Descrição do item 

Valor Unit. Valor Total 

R$ 0,00 R$ 0.000,00 

DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 

12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, durante o 

, não será obrigado a contratar os itens 

ados, podendo fazê-lo mediante outra licitação 

quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou 

indenização de qualquer espécie às empresas 

detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma 

das hipóteses legalmente previstas no edital, garantidos 

à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
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4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. As condições gerais da prestação do serviço

como os prazos para execução, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades 

e demais condições do ajuste, encontram

no Edital e no Termo de Referência – Anexo I.

4.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente 

Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, e 

assinada pelas partes. 

 

___________, ______ de _____________ de _____
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da prestação do serviço, tais 

, as obrigações da 

Administração e do fornecedor registrado, penalidades 

ajuste, encontram-se definidos 

Anexo I. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente 

Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, e 

___________, ______ de _____________ de _____ 

              

______________________________

Representante Legal Empresa

______________________________

Pregoeiro Oficial

______________________________

Diretor Geral
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______________________________ 

Representante Legal Empresa 

 

 

______________________________ 

Pregoeiro Oficial 

 

 

______________________________ 

Diretor Geral 
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ANEXO 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE

TERMO DE 

QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL E A EMPRESA......................

 

Aos ....... dias do mês de ............ do ano de .......

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecn

Grande do Sul – Campus XXXX, CNPJ XXXXXXXXX, sediado 

na Rua XXXX, XX, Bairro XXXXX, CEP XXXXXX, XXXX

doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Diretor-Geral, 

.................................................., CPF nº ......

e a empresa................................................................

CNPJ n.º .............................., estabelecida na Rua 

............................, telefone ........................., e

......................., doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr. ..........................., 

responsável legal, portador do CPF ............................, 

residente à Rua .............................., no município de

..............................., tendo em vista o que

Processo nº 23365.000176.2016-63, e em observância às 

disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, no Decreto nº 5.450/05, de 31 de maio de 2005, no 

Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, no Decret

7.892, de 23 de janeiro de 2013 e legislação correlata, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, atualizada, resolvem celebrar o presente 

Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 

sob a forma de execução indireta, do tipo menor preço 

por item, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

1. DO OBJETO 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFRS 

REITORIA E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

PROCESSO N. º 

 

CONTRATO Nº XX/XXXX 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO SUL E A EMPRESA........................... 

............ do ano de ......., o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

XXXXXXXXX, sediado 

na Rua XXXX, XX, Bairro XXXXX, CEP XXXXXX, XXXX/RS, 

doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato 

Geral, Sr. 

............................., 

..........................................................., 

n.º .............................., estabelecida na Rua 

............................, telefone ........................., e-mail 

......, doravante denominada CONTRATADA, 

..........................., 

responsável legal, portador do CPF ............................, 

o município de 

....., tendo em vista o que consta no 

, e em observância às 

disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, no Decreto nº 5.450/05, de 31 de maio de 2005, no 

Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, no Decreto 

7.892, de 23 de janeiro de 2013 e legislação correlata, 

se subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, atualizada, resolvem celebrar o presente 

Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 019/2016, 

, do tipo menor preço 

por item, mediante as cláusulas e condições a seguir 

1.1. O presente contrato tem como objeto 

Contratação de serviços eventuais de manutenção 

preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de 

aparelhos de ar condicionado

seguir as diretrizes e obrigações constantes do edital do 

Pregão Eletrônico 019/2016

está vinculado. 

2. DOS ITENS 

2.1. Tabela dos itens: 

Item 0 

Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
Descrição do item 

Quant. Unidade Valor Unit.

0.000 Unid. 

 

3. DA FORMA DE PRESTAÇÃO

SERVIÇOS 

3.1. A contratação será efetu

necessidade do órgão, media

de serviço, com a descrição do quantitativo e do tipo de 

serviço a ser realizado.  
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º  019/2016 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
CONDICIONADO PARA O IFRS 

E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

PROCESSO N. º 23365.000176.2016-63 

 

CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

esente contrato tem como objeto 

serviços eventuais de manutenção 

preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de 

ndicionado, devendo a CONTRATADA 

seguir as diretrizes e obrigações constantes do edital do 

019/2016 ao qual o presente contrato 

Descrição do item Descrição do item Descrição do item 
rição do item Descrição do item Descrição do item 

Descrição do item Descrição do item Descrição do item 

Valor Unit. Valor Total 

R$ 0,00 R$ 0.000,00 

A FORMA DE PRESTAÇÃO DOS 

A contratação será efetuada de acordo com a 

mediante a emissão de solicitação 

, com a descrição do quantitativo e do tipo de 
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3.2. A manutenção preventiva tem por objetivo todas 

e quaisquer ações técnicas necessárias à garantia 

melhor desempenho e durabilidade dos equipamentos

compreende os seguintes serviços: limpeza do filtro de ar, 

drenagem, gabinete e bandejas; limpeza do evaporador; 

verificação e correção de ruídos e vibrações anormais, 

efetuando reaperto das conexões e suportes; teste dos 

controles e comandos de operações dos equipamentos; 

medição e registro da Tensão Nominal e Corrente 

Nominal; eventuais atendimentos para regularização do 

funcionamento dos equipamentos; verificação das bases 

de sustentação dos compressores; verificação da 

existência de vazamento de gás; lubrificação dos 

componentes; entre outros, com o fornecimento de 

pequenas peças e reposição de gás refrigerante, sem 

qualquer custo adicional para a administração

3.3. A manutenção corretiva tem por obje

recolocação do equipamento em perfeito estado de 

funcionamento, quando este apresenta problema ou 

defeito que impede ou prejudica o seu uso, 

compreendendo a substituições de componentes, ajustes, 

peças e reparos necessários, de acordo com os manuais

normas técnicas específicas para os equipamentos.

3.4. Os materiais necessários à manutenção que for 

contratada, ou ainda, a instalação, deverão ser fornecidos 

pela empresa vencedora da licitação, devendo para tanto, 

comprometer-se a fornecer as ferramentas 

equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser 

realizado. 

3.5. Os serviços executados, bem como fornecimento 

de peças e acessórios, deverão ser originais e ter garantia 

mínima de noventa dias ou, no caso de peças e acessórios 

com garantia de fábrica, a periodicidade determinada 

pelo fabricante. 

3.6.  O prazo para a execução dos serviços deverá ser 

de, no máximo, dez dias, contados do recebimento da 

solicitação do serviço. 

3.7.  A empresa contratada deverá, após a prestação 

do serviço, encaminhar ao Fiscal do Contrato

máximo de 48 h (quarenta e oito horas), relatório de 

Assistência Técnica, discriminando todos os itens 

revisados, consertados e substituídos. 

3.8. Os serviços deverão ser prestados 

endereço: 
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tem por objetivo todas 

e quaisquer ações técnicas necessárias à garantia de um 

melhor desempenho e durabilidade dos equipamentos e 

limpeza do filtro de ar, 

drenagem, gabinete e bandejas; limpeza do evaporador; 

verificação e correção de ruídos e vibrações anormais, 

s e suportes; teste dos 

controles e comandos de operações dos equipamentos; 

medição e registro da Tensão Nominal e Corrente 

Nominal; eventuais atendimentos para regularização do 

funcionamento dos equipamentos; verificação das bases 

essores; verificação da 

existência de vazamento de gás; lubrificação dos 

, com o fornecimento de 

pequenas peças e reposição de gás refrigerante, sem 

qualquer custo adicional para a administração. 

A manutenção corretiva tem por objetivo a 

recolocação do equipamento em perfeito estado de 

funcionamento, quando este apresenta problema ou 

defeito que impede ou prejudica o seu uso, 

compreendendo a substituições de componentes, ajustes, 

peças e reparos necessários, de acordo com os manuais e 

normas técnicas específicas para os equipamentos. 

Os materiais necessários à manutenção que for 

contratada, ou ainda, a instalação, deverão ser fornecidos 

pela empresa vencedora da licitação, devendo para tanto, 

se a fornecer as ferramentas e 

equipamentos necessários ao tipo de serviço a ser 

Os serviços executados, bem como fornecimento 

de peças e acessórios, deverão ser originais e ter garantia 

mínima de noventa dias ou, no caso de peças e acessórios 

iodicidade determinada 

O prazo para a execução dos serviços deverá ser 

de, no máximo, dez dias, contados do recebimento da 

A empresa contratada deverá, após a prestação 

do serviço, encaminhar ao Fiscal do Contrato, no prazo 

máximo de 48 h (quarenta e oito horas), relatório de 

Assistência Técnica, discriminando todos os itens 

Os serviços deverão ser prestados no seguinte 

Unidade/CNPJ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ 
XXXXXXXXXXXXX 

Rua XXXXXXXXXXXXXXX Bairro 
XXXXX 
CEP: XXXXXX
(XX) XXXX

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CON

4.1. A Administração obriga

4.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a 

conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as espec

constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos; 

4.1.2.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 

obrigações do fornecedor, através de servidor 

especialmente designado;

4.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor 

correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CO

5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações 

constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

5.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas 

condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

constarão as indicações referentes a: marca, 

procedência e prazo validade;

5.1.2. Arcar com todos os custos com impostos, taxas, 

pedágios, fretes e demais despesas que 

porventura ocorrerem;

5.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos 

decorrentes do objeto, de acordo

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

5.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, 

no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos;
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Endereço 

Rua XXXXXXXXXXXXXXX Bairro 
XXXXX – XXXXX/RS  
CEP: XXXXXX 
(XX) XXXX-XXXX 

AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Administração obriga-se a: 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a 

conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações 

constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivos;  

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 

obrigações do fornecedor, através de servidor 

especialmente designado; 

fetuar o pagamento à Contratada no valor 

respondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações 

constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

fetuar a entrega do objeto em perfeitas 

condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, 

procedência e prazo validade; 

rcar com todos os custos com impostos, taxas, 

pedágios, fretes e demais despesas que 

porventura ocorrerem; 

se pelos vícios e danos 

decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

ubstituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, 

no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos; 
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5.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo m

24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

5.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, 

nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das 

prestações a que está obrigada; 

5.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do 

menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

5.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tri

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 objeto da licitação. 

5.1.10. Indicar preposto para representá

execução do contrato. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será 

designado representante para acompanhar e fiscalizar 

a entrega dos itens, anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução

determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui 

nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 

que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. O representante da Administração anotará em

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
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omunicar à Contratante, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida 

anter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações 

s condições de habilitação e 

 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, 

nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das 

lquer trabalho do 

menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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 

tá-la durante a 

Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será 

designado representante para acompanhar e fiscalizar 

, anotando em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de 

A fiscalização de que trata este item não exclui 

nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 

te de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

O representante da Administração anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis.

 

7. DAS PENALIDADES

7.1. Comete infração administrativa, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

7.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando 

convocado dentro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho 

ou não assinar o termo de contrato decorrente 

da ata de registro de preços;

7.1.2. Apresentar documentação falsa;

7.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no 

certame; 

7.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

7.1.5. Não mantiver a proposta;

7.1.6. Cometer fraude fiscal;

7.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

7.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre 

outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances.

7.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer 

das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civi

às seguintes sanções: 

7.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas 

como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação

7.2.2. Multa: 

7.2.2.1. Moratória de até 1% (um por cento) por 

dia de atraso injustificado sobre o valor do

serviço solicitado, até o limite de 30 (trinta) 

dias; 

7.2.2.2. Compensatória de até 30% (trinta por 

cento) sobre o valor do serviço solicitado, no 

caso de inexecução total ou parcial da 

obrigação assumida, podendo ser cumulada 

com a multa moratória, desde que o va
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a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e 

inhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

DAS PENALIDADES 

Comete infração administrativa, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

Não assinar a ata de registro de preços quando 

entro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho 

ou não assinar o termo de contrato decorrente 

da ata de registro de preços; 

Apresentar documentação falsa; 

Deixar de entregar os documentos exigidos no 

mento da execução do objeto; 

Não mantiver a proposta; 

Cometer fraude fiscal; 

se de modo inidôneo; 

se comportamento inidôneo, entre 

outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como 

conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer 

das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

Advertência por faltas leves, assim entendidas 

como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação 

Moratória de até 1% (um por cento) por 

dia de atraso injustificado sobre o valor do 

serviço solicitado, até o limite de 30 (trinta) 

Compensatória de até 30% (trinta por 

cento) sobre o valor do serviço solicitado, no 

caso de inexecução total ou parcial da 

obrigação assumida, podendo ser cumulada 

com a multa moratória, desde que o valor 
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cumulado das penalidades não supere o valor 

total do serviço solicitado. 

7.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 

até dois anos; 

7.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

cinco anos; 

7.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabil

perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos causados; 

7.3. Também ficam sujeitas às penalidades de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem 

anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da 

contratação decorrente desta licitação: 

7.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por 

praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

7.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar 

os objetivos da licitação; 

7.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

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 

Administração 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.

7.6.1.  Caso a Administração determine, a multa deverá 

ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 
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cumulado das penalidades não supere o valor 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul, pelo prazo de 

e contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

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 

Também ficam sujeitas às penalidades de 

suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

ação de inidoneidade, previstas no subitem 

anterior, as empresas ou profissionais que, em razão da 

sofrido condenações definitivas por 

praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

praticado atos ilícitos visando a frustrar 

não possuir idoneidade para 

contratar com a Administração em virtude de 

A aplicação de qualquer das penalidades 

esso 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. 

A autoridade competente, na aplicação das 

ravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 

dano causado à Administração, observado o princípio da 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à 

Administração serão deduzidos dos valores a serem 

hidos em favor da União, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na 

Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

Caso a Administração determine, a multa deverá 

ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

7.7. As penalidades serão obrigatoriamente 

registradas no SICAF. 

7.8. As sanções aqui previstas são independentes 

entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis. 

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1.  O pagamento será creditado em nome da 

contratada, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada no instrumento contratual 

ou, por meio de ordem bancária para pagamento de 

faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas. 

8.2. Caso haja alteração da Conta Bancária

decorrer do contrato, esta deverá ser informada por 

ofício ao órgão contratante.

8.3. O prazo para pagamento será 

contado a partir da data d

8.4. Os pagamentos mediante emissão de qualquer 

modalidade de ordem bancária serão realizados desde 

que a contratada efetue a cobrança de forma a 

permitir o cumprimento das exigências legais, 

principalmente no que se refere às re

tributárias. 

8.5. No caso de emissão de faturas com código de 

barras, a empresa deverá emiti

ou seja, já descontados todos os impostos incidentes 

sobre o valor da nota. 

8.6. O pagamento será efetuado mediante a 

apresentação de Nota Fi

contratada, que deverá conter o detalhamento dos 

itens fornecidos, conforme disposto no art. 73 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

8.7. Se a Contratada der causa a fato ou circunstância 

que desaprove o pagamento, este ficará pendente até 

que a mesma tome as medidas saneadoras 

necessárias. 

8.8. Previamente à contratação e antes de cada 

pagamento será realizada consulta “ON LINE” ao 

SICAF, nos termos do parágrafo 1º do art. 3º da IN 

02/2010- SLTI/MPOG, visando apurar a regularidade 
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a data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade 

As penalidades serão obrigatoriamente 

As sanções aqui previstas são independentes 

entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das 

e, sem prejuízo de outras 

 

O pagamento será creditado em nome da 

contratada, mediante ordem bancária em conta 

corrente por ela indicada no instrumento contratual 

ou, por meio de ordem bancária para pagamento de 

ódigo de barras, uma vez satisfeitas as 

 

Caso haja alteração da Conta Bancária no 

, esta deverá ser informada por 

ofício ao órgão contratante. 

O prazo para pagamento será até 30 (trinta) dias, 

data do ateste da Nota Fiscal. 

Os pagamentos mediante emissão de qualquer 

modalidade de ordem bancária serão realizados desde 

que a contratada efetue a cobrança de forma a 

permitir o cumprimento das exigências legais, 

e no que se refere às retenções 

No caso de emissão de faturas com código de 

barras, a empresa deverá emiti-la com o valor líquido, 

ou seja, já descontados todos os impostos incidentes 

O pagamento será efetuado mediante a 

apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela 

contratada, que deverá conter o detalhamento dos 

, conforme disposto no art. 73 da Lei 

Se a Contratada der causa a fato ou circunstância 

que desaprove o pagamento, este ficará pendente até 

ma tome as medidas saneadoras 

Previamente à contratação e antes de cada 

pagamento será realizada consulta “ON LINE” ao 

SICAF, nos termos do parágrafo 1º do art. 3º da IN 

SLTI/MPOG, visando apurar a regularidade 
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da situação do fornecedor. Caso seja constatada 

irregularidade da situação da contratada junto ao 

SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a 

contratada será notificada para providenciar a 

regularização no prazo no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, podendo ser prorrogado a crité

administração, sob pena de rescisão do contrato.

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

provocados exclusivamente pela Administração, o 

valor devido será acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 

os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

ano. 

8.10. O IFRS reterá na fonte os impostos sobre os 

pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas de 

acordo com a legislação vigente. 

 

9. DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

9.1. O valor estimado do presente Termo de Contrato 

é de R$ ______________ 

(__________________________). 

9.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas 

ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 

10. DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁR

10.1. As despesas decorrentes da execução do objeto 

do presente contrato correrão à conta do Orçamento 

Geral da União, alocados no Ministério da Educação, 

para o exercício de 2016, Programa de Trabalho 

______________________________, elemento de 

despesa____________, Fonte ____________, nota de 

empenho ______________, emitida em 

_________________. 

10.2. As despesas dos próximos exercícios correrão por 

conta do orçamento e consignações orçamentárias a 

vigorar. 
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or. Caso seja constatada 

irregularidade da situação da contratada junto ao 

SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a 

contratada será notificada para providenciar a 

regularização no prazo no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, podendo ser prorrogado a critério da 

administração, sob pena de rescisão do contrato. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

provocados exclusivamente pela Administração, o 

valor devido será acrescido de atualização financeira, 

e sua apuração se fará desde a data de seu 

o até a data do efetivo pagamento, em que 

os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 

O IFRS reterá na fonte os impostos sobre os 

pagamentos que efetuar as pessoas jurídicas de 

DO CONTRATO 

do presente Termo de Contrato 

é de R$ ______________ 

No valor acima estão incluídas todas as despesas 

ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

tual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

ENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto 

do presente contrato correrão à conta do Orçamento 

Geral da União, alocados no Ministério da Educação, 

, Programa de Trabalho 

______________________________, elemento de 

______, Fonte ____________, nota de 

empenho ______________, emitida em 

As despesas dos próximos exercícios correrão por 

conta do orçamento e consignações orçamentárias a 

11. DA VIGÊNCIA 

11.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses

tendo início em ___________ e término em 

_________, podendo ser prorrogado tantas vezes 

quantas forem necessárias, sempre através de Termo 

Aditivo, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do 

artigo 57 da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido a 

qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista 

nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93.

11.2. O contratado não tem direito subjetivo à 

prorrogação contratual, conforme estabelece o art. 

57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. A Administração não poderá prorrogar

quando a contratada tiver sido declarada inidônea ou 

suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão 

contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

 

12. DO REAJUSTE DE PREÇOS

12.1. Os preços dos itens serão reajustados, no 

momento da renovação do contrato,

Nacional de Preços ao Consumid

 

13. DO FORO 

13.1. Na hipótese de procedimento judicial decorrente 

desta licitação fica eleito o Foro da Justiça Federal de 

Porto Alegre – RS. 

 

14. DA SUBORDINAÇÃO

14.1. O presente contrato está subordinado às

disposições: 

14.1.1. Da Lei 8.666/93 e normas pertinentes;

14.1.2. Do Edital do Pregão Eletrônico nº 

anexos; 

14.1.3. Da proposta da Empresa Contratada.

14.2. Em caso de dúvidas ou divergências entre os 

documentos aplicáveis a este contrato,

pela ordem, as disposições da Lei 8.666/93, suas 

alterações e normas pertinentes;

estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 

019/2016, e as cláusulas contratuais.
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A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

tendo início em ___________ e término em 

_________, podendo ser prorrogado tantas vezes 

quantas forem necessárias, sempre através de Termo 

Aditivo, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do 

artigo 57 da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido a 

quer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista 

nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93. 

O contratado não tem direito subjetivo à 

prorrogação contratual, conforme estabelece o art. 

57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993. 

A Administração não poderá prorrogar o contrato 

contratada tiver sido declarada inidônea ou 

suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão 

contratante, enquanto perdurarem os efeitos. 

DE PREÇOS 

Os preços dos itens serão reajustados, no 

momento da renovação do contrato, pelo IPCA (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE). 

Na hipótese de procedimento judicial decorrente 

desta licitação fica eleito o Foro da Justiça Federal de 

DA SUBORDINAÇÃO 

O presente contrato está subordinado às 

Da Lei 8.666/93 e normas pertinentes; 

Do Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2016 e 

Da proposta da Empresa Contratada. 

Em caso de dúvidas ou divergências entre os 

documentos aplicáveis a este contrato, prevalecerão, 

osições da Lei 8.666/93, suas 

alterações e normas pertinentes; as normas 

estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 

s cláusulas contratuais. 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Rua Alberto Hoffman

 

E assim, por estarem justas e acertadas, assinam o 

presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, para

efeito, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas.

 

Porto Alegre/RS, ___ de ______________de ______.

 

 

___________________ 

Representante da Contratante

 

____________________ 

Representante da contratada

 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________

Nome e CPF 
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E assim, por estarem justas e acertadas, assinam o 

presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias, para um só 

efeito, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas. 

RS, ___ de ______________de ______. 

Representante da Contratante 

 

contratada 

_________________________ 
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