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EDITAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 41/2013 

 

Processo Administrativo principal n°: 23060.000460/ 2013-51 

Processo secundário nº: 23060.000882/2013-27 

Processo secundário nº: 23060.002360/2013-60 

Tipo de Licitação : MENOR PREÇO POR ITEM  
Data da abertura da sessão: 22/04/2014 às 09h00min  
Horário: Horário de Brasília . 
Local: http://www.comprasnet.gov.br/                     

Endereço para Correspondência: Av. Jorge Amado, 1551 – Loteamento, Garcia, Bairro Jardins, CEP: 49025-330 
Aracaju Sergipe.  

 

           O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, CNPJ 10.728.444/0001-00, mediante 
a Pregoeira Andreia dos Santos Almeida, nomeado através da portaria nº 1.287 de 07 de junho de 2013, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicado fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 
17 de Julho de 2002, nos Decretos nº 5.450 de 31 de Maio de 2005, nº 3.722, de 09 de Janeiro de 2001 e nº 6.204 
de 05 de Setembro de 2007, na Lei Complementar nº 123, de Dezembro de2006, e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas posteriores alterações e pelas IN SLTI-MPOG nº. 01/2010, de 19 de 
Janeiro de 2010, e 02/2010, de 10 de Outubro de 2010, pelo Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e pelas 
demais normas que dispõem sobre a matéria. 
 
 
1. DO OBJETO 

 

1.1. Constituição de uma Ata de Registro de Preço, para eventual aquisição de Instrumentos Musicais e 
Equipamentos de Áudio , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
em atendimento às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, e demais 
Unidades Gestoras participantes. 

1.2. O uso do Sistema de Registro de Preços para essa contratação está fundamentado nos incisos I e IV, do 
art. 3º, do Dec. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, visto que, pelas características e pela natureza do objeto 
da licitação, haverá a necessidade de solicitações frequentes dos serviços pela Administração, não sendo 
possível definir previamente o quantitativo a ser d emandado.  
 

1.3. Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preço; 
ANEXO III – Minuta do Pedido de Compras ou Fornecim ento por Registro de Preço; 
ANEXO IV – Modelos de Declarações (de Menor, de Ine xistência de Fato Superveniente, de Elaboração 
Independente de Proposta, Declaração De Ausência Do s Impedimentos Descritos Nos §§ 4º E 9º Do 
Art. 3º Da Lei Complementar Nº 123/2006 (Em caso de  ME e EPP) e de Sustentabilidade Ambiental); 
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ANEXO V – Modelo de Elaboração da Proposta 
 

1.4. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se 
ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME  

 
2.1.  A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua 

chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horários abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

ABERTURA DA SESSÃO: 22/04/2014 às 09h00min 

HORÁRIO:  Horário Oficial de Brasília 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do (a) Pregoeiro (a) em sentido contrário. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 
orçamento da União para o exercício de 2014, na classificação abaixo: 

Gestão / Unidade: 158134  

Fonte:  

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:  

4. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

4.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  de Sergipe – Reitoria 
– UASG: 158134 . 

4.2.  Os órgãos participantes serão os que manifestaram interesse na fase de IRP no sítio 
www.comprasnet.gov.br, listados a seguir:  

 
Campis IFS  

 
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Aracaju - UASG: 

158393. 
•  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus São Cristóvão - UASG: 

158392. 
 
4.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciado, conforme Decreto nº 7.892, de Janeiro de 
2013. 

 
4.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
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prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

 
4.3.2.  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 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 e órgãos 
participantes. 

 
4.3.3. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de 

registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgã o gerenciador e órgãos participantes , 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
4.3.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no 
edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

 
4.3.5.  Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até 90 (noventa dias),  observando o prazo de vigência da ata. 
 

4.3.6.  Compete ao órgão não participante 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 às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
4.3.7.   É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro de 

preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. 
 

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

 
4.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se de que a contratação 

atende a seus interesses, conforme Decreto nº. 7.892, de Janeiro de 2013. 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  

5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto 
da presente licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem 
previamente credenciados perante o sistema eletrônico, Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º. do Decreto 3.722/01, por meio do sítio 
www.comprasnet.gov.br , para participação de Pregão Eletrônico. 

 
5.1.1. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente pregão, 

deverão providenciar o seu cadastramento perante qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da 
Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas 
(Parágrafo Único Do Decreto nº 3.722/01) 

 
5.2. Não será admitida nesta licitação a participação de  pessoas jurídicas: 

5.2.1.  Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em 
processo de recuperação extrajudicial;  

 
5.2.2.  Em dissolução ou em liquidação; 
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5.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS; 

 
5.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União; 

 
5.2.5.  Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão da 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
 

5.2.6.  Que estejam reunidas em consórcio seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, entendida 
estas como as que possuem sócios comuns; ou seja: não será admitida a participação de pessoas 
jurídicas distintas que apresentem quadros societários coincidentes ou, ainda, quadros societários 
distintos, mas gerenciados por um mesmo representante comum; 

 
5.2.7.  Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
5.2.8.  Que não sejam do ramo de atividade do objeto ora licitado – será realizada consulta “on-line” ao 

SICAF, caso necessário; 
 

5.2.9.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº. 8.666, 
de1993. 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estand o 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.3.2. 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; 

5.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  

5.3.4. 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.  

5.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

5.4. As declarações deverão ser enviadas ao Pregoeiro qu ando solicitado, como critério para a fase de 
aceitação. 

6.  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA  ELETRÔNICO 

6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005), no Portal de Compras do Governo Federal – 
ComprasNet, no sítio http:// www.comprasnet.gov.br . 

 
6.2.   Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão 

provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias  úteis antes da data de realização do Pregão. 
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6.3.   O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico (Decreto nº 5.450/2005). 

 
6.4.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, promotor da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005). 

 
6.5.    A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 

para imediato bloqueio de acesso. 
 
6.6.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 

6.7.  Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
7. DO ENVIO DA PROPOSTA 

7.1. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, contendo marca e modelo do produto, a partir da 
disponibilização do Edital no Comprasnet até a data e o horário de abertura do pregão, horário oficial de 
Brasília, exclusivamente por meio do sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005). O licitante será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 
7.1.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 
 

7.1.2.  AO CADASTRAR A PROPOSTA O FORNECEDOR DEVERÁ INCLUI R DESCRIÇÃO 
COMPLEMENTAR PARA FACILITAR O JULGAMENTO DO OBJETO OFERTADO. 

 
7.2. 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.  

7.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

7.4. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela LC nº 123/2006 deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico, a sua condição de ME ou 
EPP. 

7.4.1.  A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na 
definição legal reservada a essas categorias, confi gura fraude ao certame, sujeitando a 
mesma à aplicação de penalidade de impedimento de l icitar e contratar com a União , além de 
ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos , sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

7.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
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7.5.1.  Valor unitário  do item , em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (Real), de acordo 
com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no Termo de 
Referência; 

 
7.5.2. No preço cotado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 
com impostos, taxas, frete, seguros  e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

7.5.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista 
para o item. 

7.5.3. Indicação de marca e fabricante;  

7.5.4. Descrição detalhada do objeto contratado, contendo as seguintes informações: 

7.5.4.1. Prazo de entrega, observando o limite máximo do Termo de Referência (Anexo I); 

7.5.4.2. Prazo de garantia do produto, observando o parâmetro mínimo do Termo de Referência; 

7.5.4.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta dias corridos) , a contar da data 
da sua apresentação. 

7.5.4.4. As propostas que vierem com descrição incompleta  

7.5.5.  A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do Licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO  

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico na data e 
horário indicados no preâmbulo deste Edital. 
 

8.1.1. No decorrer da sessão pública, na fase de lances, caso o sistema seja desconectado para o 
Pregoeiro, mas permaneçam acessíveis aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
8.1.2. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos , a sessão do 

Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 
9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 

9.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
9.1.1. Será DESCLASSIFICADA  a proposta que: 

 
9.1.1.1. Identifique o licitante na descrição do objeto; 

 
9.1.1.2. Apresente preço irrisório ou igual à zero; 

 
9.1.1.3. Não apresentar a descrição do objeto ofertado de fo rma clara e objetiva, com nível de 

precisão adequado, sendo vetadas as descrições do t ipo “CONFORME EDITAL”; 
 

9.1.1.4. Contenham vícios que comprometam o julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação. 
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9.2. A desclassificação de propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
9.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis no Comprasnet. 

 
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o (a) Pregoeiro (a) e os Licitantes. 
 
9.5. O sistema ordenará, automaticamente. 

10. FORMULAÇÃO DOS LANCES  

10.1. Classificadas as propostas no prazo definido, o (a) Pregoeiro (a) dará início à etapa de lances, 
conforme definido em Edital, quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances para cada item 
cotado, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

10.1.1. O lance deve ser ofertado pelo valor unitário do item ; 
 

10.1.2. Os lances não poderão ultrapassar o valor unitário máximo de cada item, sendo 
passível de não aceitação do item. 

10.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento do seu lance no sistema e do valor 
consignado no registro. 
 

10.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 

 
10.4. Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por eles ofertado e registrado pelo 

sistema (§ 3º. do art. 24, Decreto 5.450/2005). 
 

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

 
10.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 
detentor do lance. 

 
10.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante aviso de 

ENCERRAMENTO ALEATÓRIO , podendo ser encerrado a qualquer momento deste tempo, entre 01 
segundo e 30 minutos , não havendo prorrogação, independentemente do envio de novos lances. 
(Acórdão 1647/2010-TCU-Plenário e Acórdão 165/2011-TCU-Plenário). 

 
10.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado para efeito de ordenação das 
propostas. 

 
10.9. DA EXCLUSÃO DE LANCES  

 
10.9.1.  Os licitantes poderão, durante a sessão pública, solicitar exclusão de lance enviado, em 

virtude de erro de digitação, o que será apurado pelo Pregoeiro. 
 

10.9.2.  A solicitação de exclusão de lance deverá ser encaminhada via correio eletrônico 
pregoeiro.delc02@ifs.edu.br  ou pregoeiro.ifs@gmail.com , e conter, obrigatoriamente, as 
seguintes informações: 
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a. - Número do Pregão Eletrônico; 

 
b. - Item para qual foi enviado o lance com erro de digitação; 

 
c. - O valor do lance enviado. 

 
10.9.3.  Assim que a Equipe de Apoio receber o e-mail e informar ao Pregoeiro, este deverá excluir o 

lance conforme solicitação recebida. A exclusão será confirmada através de mensagem enviada 
pelo Sistema. 

 
10.9.4.  Para garantir a exclusão do lance em tempo hábil, o licitante deverá fazer a solicitação o 

quanto antes, pois, caso a solicitação de exclusão de lance ocorrer durante o período de 
Encerramento Aleatório a exclusão ficará sujeita à imprevisibilidade do período de encerramento, 
não sendo possível oferecer garantias para o sucesso da exclusão do lance ofertado. 

 
10.9.5.  O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio não se responsabilizam pela impossibilidade de exclusão 

de lances na fase de Encerramento Aleatório, pelo motivo já apresentado no item anterior. 
 

10.9.6.  Na hipótese apresentada no item anterior e, motivada pela vontade do fornecedor, este 
poderá solicitar a desclassificação de sua proposta durante a etapa de aceitação. 

 
10.9.7.  Após a exclusão do lance, o licitante poderá enviar novo lance para o item, desde que o faça 

enquanto este ainda estiver aberto para o recebimento de lances. 
 

10.9.8. Os e-mails encaminhados com o pedido de exclusão serão incluídos no processo nº 
23060.000460/2013-51, para comprovação de existência do pedido e o horário de recebimento, 
sejam eles atendidos ou não. 

 
10.10. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante Microempresa ME ou Empresa 

de Pequeno Porte – EPP ou de Cooperativa – COOP, enquadrada no Art. 34 da Lei nº. 11.488/2007 serão 
observados os dispostos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, regulamentada pelo Decreto 
nº. 6.204/2007. 
 

10.10.1. O Sistema de Pregão Eletrônico identificará em coluna própria as MEs / EPPs e COOPs 
participantes, fazendo comparação entre os valores do licitante com o menor preço e das demais 
MEs / EPPs e COOPs na ordem de classificação, desde que a primeira colocada não seja uma ME / 
EPP / COOP. 

 
10.10.2.  Nessas condições, as propostas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)  

acima da proposta ou lance de menor preço serão considerados empatados com a primeira 
colocada e o licitante ME / EPP / COOP melhor classificado terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada no prazo de 05 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

 
10.10.3. Caso a ME / EPP / COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME / EPP / COOP participantes que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento)  para o exercício do mesmo direito, segundo 
estabelecido no subitem anterior. 

 
10.10.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME / EPP / COOP empatadas, na faixa dos 

5% (cinco por cento)  de diferença para a primeira colocada, o sistema fará um sorteio eletrônico 
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entre os licitantes, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento 
da oferta final de desempate, conforme subitens acima. 

 
10.10.5. Havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação de 

fornecedores, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 
apresentada por ME / EPP / COOP, ou ainda não existindo ME / EPP / COOP participante, 
prevalecerá a classificação inicial. 

10.10.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 

10.11. Caso, após o encerramento da etapa de lances, não se verifique a situação prevista nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar 123/2006, havendo eventual empate de propostas, ou entre proposta e lance, o 
critério de desempate será o sorteio em ato público para o qual os licitantes serão convocados. 
 

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

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

licitantes. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.  

11.1.1. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM , observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

11.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor unitário máximo de cada item definido no Termo 
de Referência. 

11.2. Em seguida, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 

11.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 
2008. 

11.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento)  da média dos 
preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata DESCLASSIFICAÇÃO 
POR INEXEQUIBILIDADE , será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

11.2.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

11.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar  documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo  no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena 
de não aceitação da proposta.   

11.3.1. Desde já fica estabelecido que a proposta de preços  da Licitante vencedora, atualizada 
em conformidade com o último lance (menor valor uni tário) ofertado, deverá ser enviada após 
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o encerramento da etapa de lances preferencialmente  por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema Comprasnet, ou para os endereços eletrônico s pregoeiro.delc02@ifs.edu.br , e 
pregoeiro.ifs@gmail.com  após a solicitação do Pregoeiro no sistema eletrôn ico, SOB PENA 
DE DESCLASSIFICAÇÃO  em caso de não envio  no prazo  e convocação do próximo licitante. 

11.3.1.1. A proposta deverá conter a marca e modelo do item e  descrição detalhada, para uma 
melhor conferência em relação à descrição constante  no termo de referência. 

11.3.1.2.  Juntamente com a proposta de preços atualizada, a licitante vencedora deverá 
apresentar todas as declarações conforme Modelos em  anexo ao presente Edital. 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da Inexistência de Fatos Supervenientes 
Impeditivos  para sua habilitação neste certame; 

b. Declaração de Menor , ou seja, de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou 
indireta de menores, conforme a Lei nº. 9.854, de 27 de Outubro de 1999, regulamentada 
pelo Decreto nº. 4.358, de 05 de Setembro de 2002; 

c. Declaração de Elaboração Independente de Propost a, de que trata a Instrução 
Normativa nº. 02, de 16 de Setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, devendo estas 
Declarações supracitadas ser devidamente preenchidas em campo próprio. 

d. Declaração de Sustentabilidade ambiental conform e anexo . 

11.3.2. O prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo (a) 
Pregoeiro (a).  

11.4. Das Amostras  

 
11.4.1. Se for o caso, o (a) Pregoeiro (a) exigirá que o licitante provisoriamente classificado em 

primeiro lugar apresente catálogos e/ou amostra , para a verificação da compatibilidade das 
especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, no local a ser 
indicado e no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para catálogos e/ou f olhetos e de até 5 
(cinco) dias úteis para amostras (contadas da solicitação do (a) Pregoeiro (a) no chat do sistema 
Comprasnet) por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) 
Pregoeiro (a), sem prejuízo de seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

 
11.4.1.1. Os prazos informados no item anterior poderão ser prorrogados por solicitação escrita, 

justificada que deverá ser encaminha ao pregoeiro, antes do fim do termino do prazo e aceita pelo 
mesmo. 

 
11.4.1.2. No caso de não haver entrega do catálogo e/ou amostra  ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo (a) Pregoeiro (a), ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será DESCLASSIFICADA.  

 
11.4.1.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados e demonstrados pela equipe técnica responsável pela análise. 
 

11.4.1.4. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 



 
PROCESSO: 23060.000460/2013-51 

 Folha:_________ 
 

Rubrica:________ 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DE SERGIPE. 

 

11 
 

 
11.5. Havendo necessidade, a sessão poderá ser suspensa a critério do (a) Pregoeiro (a), informando no 

chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

11.6. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, ou se o licitante não 
apresentar tempestivamente a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a IN nº. 
02/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente na ordem de 
classificação até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

11.7. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

11.9. 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. 

11.9.1. 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. 

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

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

11.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor 
não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos quantos for necessário para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

12. DA HABILITAÇÃO  

12.1.  Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, deverá comprovar, no prazo máximo de 03 
(Três) horas , sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta comprovação 
se dar por meio do Sistema eletrônico (Convocação de anexo pelo sistem a comprasnet) e/ou pelo 
envio dos documentos digitalizados pelo e-mail pregoeiro.delc02@ifs.edu.br com cópia para 
pregoeiro.ifs@gmail.com e, no que couber por meio de consulta ao SICAF, conforme o caso, com 
posterior encaminhamento do documento original ou c ópia autenticada, em cartório competente ou 
por servidor do Órgão contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua 
solicitação no sistema eletrônico , para o endereço Av. Jorge Amado, 1551 – Loteamento Garcia, Bairro 
Jardins, CEP: 49025-330, Aracaju, Sergipe. 

12.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto 
nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

12.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

12.2.2. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011. 
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12.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão 
apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes: 

12.4. Para a habilitação, o licitante detentor do menor p reço deverá apresentar os documentos a 
seguir relacionados.  

12.4.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a.  No caso de empresário individual : Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

b.  No caso de sociedade empresária : Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores bem como 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 

c.  No caso de sociedade simples : Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

d.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte : Certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 
de ME ou EPP, nos termos do artigo 8º. da Instrução Normativa nº. 103, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

 
e.  No caso de cooperativa:  Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o Art. 107 da lei nº. 5.764, de 1971. 

 
f.  No caso de empresa ou sociedade estrangeira  em funcionamento no País: Decreto de 

Autorização; 
 

g.  No caso de exercício de atividade que assim o exija : Ato de Registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente. Caso seja necessário, o órgão irá analisar se a 
atividade relativa ao objeto licitado exige tal registro ou autorização para funcionamento; em caso 
positivo, deverá ser apresentado documento específico, expedido pelo órgão competente. 

 
12.4.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:  

 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 
b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipais ou Estadual, se for o caso, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e quanto à Divida Ativa da União, admitida a 

Certidão Positiva com Efeito de Negativa ou outra equivalente em forma de lei; 
 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, se for o caso, do domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
e.  Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 
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12.4.2.1.  Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
ou cooperativa enquadrada no Art. 34 da Lei nº. 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 
 

12.4.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a.  Certidão Negativa de Falência e Concordata, ou Recuperação Judicial, ou Liquidação Judicial, ou de 
Execução Patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
 

12.4.3.1.  O Balanço Patrimonial deverá estar assinado por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

12.4.3.2.  As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os Termos de 
Abertura e de Encerramento; 

 
12.4.3.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se exigirá da 

microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de Balanço Patrimonial do último 
exercício social; 

 
12.4.3.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 01 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante 
consulta on line, no caso de empresas inscritas no SICAF: 

 
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo __ 
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulant e 
 
SG =                                Ativo Total _______________                                         
            Passivo Circulante + Passivo Não Circul ante 
 
LC =                      Ativo Circulante ________________ 
                           Passivo Circulante 

 
12.4.3.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 01 (um)  em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral ou Liquidez Corrente deverá comprovar que 
possui Patrimônio Líquido equivalente a 10% (dez por cento)  do valor total estimado da 
contratação ou do item pertinente. 

 
12.4.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 
12.4.4.1. Apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

como comprovação de aptidão para o fornecimento dos bens em quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta aquisição. 
 

12.4.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:  
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12.4.5.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da Inexistência de Fatos Supervenientes 

Impeditivos para sua habilitação neste certame; 
 

12.4.5.2. Declaração de Menor, ou seja, de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta 
de menores, conforme a Lei nº. 9.854, de 27 de Outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº. 
4.358, de 05 de Setembro de 2002; 

 
12.4.5.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa nº. 

02, de 16 de Setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, devendo estas Declarações supracitadas 
serem devidamente preenchidas em campo próprio do sítio do Comprasnet, através do endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br . 

 
12.4.5.4. Declaração de Sustentabilidade ambiental. 

 
12.5. Será INABILITADO  o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 

habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas 
enquadradas no Art. 34 da Lei nº. 11.488, de 2007. 
 

12.6. No caso de inabilitação o (a) Pregoeiro (a) retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 
proposta, examinando a proposta subsequente e assim sucessivamente na ordem de classificação. 

 
12.7. Para fins de habilitação o (a) Pregoeiro (a) poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras 

de certidões por sítios oficiais. 
 

12.8. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no SICAF, em situação regular, ficará 
dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro, desde que seja possível sua 
visualização na consulta. 

 
12.8.1.  Na hipótese de algum de algum documento que já conste no SICAF estar com seu prazo de 

validade vencido e caso o (a) Pregoeiro (a) não logre êxito em obter a Certidão correspondente 
através do sítio oficial, o licitante será advertido a encaminhar, no prazo de 03 (três) horas , 
documento válido que comprove atendimento às exigências deste Edital, sob pena de 
INABILITAÇÃO , ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no Art.34 da Lei nº. 
11.488, de 2007. 

 
12.8.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fator 

impeditivo da habilitação. 
 

12.9.  Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
 

12.10.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) Pregoeiro (a) 
suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para continuidade da mesma. 

 
12.11. No julgamento da habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

 
12.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 
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12.13. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, 

cooperativa enquadrada no Art. 34 da Lei nº. 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação 
de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis , a contar do momento em 
que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização do documento, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

 
12.14. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 
insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

 
12.15.  A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 
recursal. 

 
12.16. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

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

 
13. – DOS RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, cooperativa enquadrada no Art. 34 da Lei nº. 
11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 
(três) dias para apresentar as razões do recurso , ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar ao término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
 

13.1.1. O (A) Pregoeiro (a) assegurará tempo mínimo de 20 (vinte) minutos  para que o licitante 
manifeste interesse motivadamente sua intenção de recorrer. 

 
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

preclusão temporal deste direito. 
 

13.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir a intenção dos recursos, encaminhando-os à 
Autoridade Competente quando mantiver sua decisão. 

 
13.4. O acolhimento de recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Competente, conforme o caso importará 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

13.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do (a) Pregoeiro (a), ou 
pela Autoridade Competente, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
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14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

15.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeita a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) 
dias  contados da data da convocação , proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, 
depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas.  
 

 
15.2. 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 aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 
15.3. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão 
gerenciador. 
 

15.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.4. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo nas cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada à ordem de classificação, para, depois de feita a 
negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a 
Ata. 
 

15.5.  O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 

16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

16.1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses , incluídas 
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. (Art.º 12 do 
Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013). 
 

17. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO  

17.1. A Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do 
Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. 

17.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES  

18.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada 
por intermédio da Ata de Registro de Preços, emissão de Nota de Empenho de despesa, autorização de 
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compra por Autoridade Competente ou outro instrumento similar, conforme disposto no Artigo 62 da Lei nº. 
8.666, de 1993. 
 

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

 
18.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, 

mediante realização periódica de pesquisa de mercado. 
 

18.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis , efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o 
Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital e na Ata de Registro de Preços. 
 

18.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor 
e aceita pela Administração. 

 
18.3. Antes da assinatura da Ata ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on 

line ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados – CADIN, cujos resultados serão 
anexados aos autos do processo. 
 

18.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
 

18.4.1. As supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 
18.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da Ata, exceto nas condições autorizadas no 

Termo de Referência ou na própria Ata. 
 

18.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

18.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, 
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 

 
19. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  
 

19.1. Cada contratação firmada com o fornecedor terá vigência de acordo com as disposições definidas no 
edital ou instrumento equivalente, qual seja pelo prazo de 10 (dez) dias,  a partir da data da assinatura ou 
retirada do instrumento, nos termos do Art.57º da lei nº. 8.666, de 1993. 

 
20. DO PREÇO E DA REVISÃO 

 
20.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado, (art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

20.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, (§ 1º art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 
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20.3.  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original, (§ 2º art. 18 do Decreto nº. 7.892/2013). 
 

20.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, (art. 19 do Decreto nº 7.892/2013): 

 
20.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e (inciso I, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013); 

 
20.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, (inciso 

II, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

20.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, (parágrafo 
único do art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

20.6. O registro do fornecedor será cancelado quando, (art. 20 do Decreto nº 7.892/2013): 
 

20.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, (inciso I, art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013); 

 
20.6.2.  Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável, (inciso II, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); 
 

20.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado, (inciso III, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); ou 

 
20.6.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, (inciso IV, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

20.7.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, (parágrafo único do art. 
20 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

20.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, (art. 
21 do Decreto nº 7.892/2013): 

 
20.8.1. Por razão de interesse público ou, (inciso I, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013); 

 
20.8.2. A pedido do fornecedor, (inciso II, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013). 

 
21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são estabelecidas no Termo de Referência, no Edital, 
na Ata de Registro de Preços e na Minuta de Instrumento de Contrato, quando for o caso. 

22. DOS LOCAIS DE ENTREGA  
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22.1. A entrega do material deverá ser efetuada no IFS, em endereços respectivos às UGs solicitantes, 
segundo tabela abaixo, dentro do horário comercial, das 08h00min às 11h30 e das 14h00 às 17h30min, de 
segunda a sexta-feira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2. A Contratada tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos  para a entrega do material, objeto 
deste Edital (a contar do recebimento da Nota de Empenho), podendo ser prorrogado, justificadamente, e a 
critério da Administração. 

22.3. A não entrega do material no prazo especificado no item (14) sujeita a Contratada às sanções 
previstas no Termo de Referência. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. O prazo máximo para pagamento será de 15 (quinze) dias corridos , contados a partir da data do 
“atesto” definitivo da Nota Fiscal pelo Setor Competente da Contratante, exceto o constante abaixo: 
 

23.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 
8.000,00 (oito mil Reais ) deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis , contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do Artigo 5º. § 3º da Lei 
8.666, de 1993. 

 
23.1.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

aquisição ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

 
23.1.3. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade 

do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser 
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

UASG UG ENDEREÇO SETOR TEL RESPONSÁVEL 

158134 IFS-Reitoria  

Av. Jorge Amado, 1551 – 
Loteamento, Garcia, Bairro 
Jardins, CEP: 49025-330 
Aracaju Sergipe.  

CNPJ: 10.728.444/0001-00 . 

COAL – 
Almoxarifado 
Central / 
Reitoria 

(79)3711-3124 Jose Alves Tavares 

158393 IFS-Aracaju 

Av. Engº Gentil Tavares da 
Motta, 1166, Bairro Getúlio 
Vargas, CEP. 49055-260, 
Aracaju-SE.  

CNPJ: 10.728.444/0003-63 . 

COAL – 
Almoxarifado 

(79)3711-3124 Raimundo Conceição 

158392 
IFS- São 
Cristóvão 

Rodovia BR-101, Km 96, 
Povoado Quissamã - São 
Cristovão / Sergipe, Caixa 
Postal 11 – Aracaju/SE – CEP: 
49.002-970.  

CNPJ: 10.728.444/0002-82.  

COAL – 
Almoxarifado 

(79)3711-3059 
Luiz Alberto Alves 
Santos 
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23.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 
23.3. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº. 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 
23.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicados pela Contratada. 
 

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

 
23.6. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata. 
 

23.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos 
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento, à taxa de 6% (seis por cento)  ao 
ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP 

 
Sejam:  
 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido; 
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso e 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 
 

I = (TX/100) 
    365 

 
Sendo:  
 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 6% (seis por cento). 
 
 
 

24. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

24.1.  Pelo fornecimento fora das especificações, pelo atraso na entrega e/ou descumprimento de qualquer 
cláusula contratual, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar conforme o caso, à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato; 

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Instituto Federal de Sergipe; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

24.1.1. As sanções administrativas previstas nos incisos, “I”, “III” e  “IV”, desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com a prevista no inciso II , facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com 

regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis a contar da notificação, exceto a 

declaração de inidoneidade, cujo prazo é de 10 (dez) dias da abertura de vistas. No caso de 

declaração de inidoneidade cabe pedido de reconsideração ao Ministro de Educação no prazo de 10 

(dez) dias úteis da intimação do ato; 

24.1.2. Será aplicada a multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia e por ocorrência, até o 

máximo de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de atraso injustificado no fornecimento ou 

descumprimento das obrigações estabelecidas, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)  dias 

corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

24.1.3. A Aplicação das penalidades ocorrerá, após defesa prévia do interessado no prazo de 05 

(cinco) dias  úteis a contar da intimação do ato; 

24.1.4. No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação 

de recurso no prazo de 05 (cinco)  dias úteis a contar da intimação do ato; 

24.1.5. Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos interessados; 

24.1.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório, e a sua cobrança não isentará o fornecedor da obrigação de indenizar eventuais 

perdas e danos; 

24.1.7. A multa aplicada ao Fornecedor e os prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos 

de qualquer crédito a que tenha direito o Fornecedor, cobrados diretamente ou judicialmente; 

24.1.8. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 I - Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

 II - Recusa injustificada em retirar a Ordem de Compra ou documento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE; 

 III - Reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, acarretando prejuízos à 

CONTRATANTE, especialmente aquelas relativas às características dos serviços, qualidade, quantidade, 

prazo ou recusa de fornecimento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificado e comprovado; 

 IV - Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

 V - Irregularidades que acarretem prejuízos ao Instituto Federal de Sergipe, impedindo a realização de 

ato administrativo por parte deste órgão; 
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 VI - Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 

Administração; 

 VII - Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

24.1.9. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta quando constatada a má-fé, ação 

maliciosa e premeditada em prejuízo da CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses 

escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao órgão ou aplicações sucessivas de 

outras penalidades; 

24.1.10. O inadimplemento das Cláusulas e das condições estabelecidas neste CONTRATO, por parte da 
CONTRATADA, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, observado o contraditório e 
a ampla defesa. 

 
25. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

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

25.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoeiro.delc02@ifs.edu.br  
com cópia para pregoeiro.ifs@gmail.com  ou por petição dirigida ou protocolada encaminhada por escrito ao (a) 
pregoeiro (a) no seguinte endereço: Av. Jorge Amado, 1551 – Loteamento Garcia, Bairro J ardins, CEP: 49025-
330 Aracaju - Sergipe.  

25.3. Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

25.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores  à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente  
por meio eletrônico via internet, nos seguintes endereços pregoeiro.delc02@ifs.edu.br  com cópia para 
pregoeiro.ifs@gmail.com . 

25.6. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos em até 24 (vinte quatro)  horas do recebimento. 

25.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo (a) Pregoeiro (a) serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

26.1. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).  

26.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
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26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.1. 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 aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

26.6. A Autoridade Competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

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

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

26.10. As normas que disciplinam este Pregão 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. 

26.11.  Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 
prevalece a previsão do Edital. 

26.12. O Edital e seus Anexos estão disponibilizados na íntegra, no endereço www.comprasnet.gov.br e 
no sítio do Instituto www.ifs.edu.br . Nossos telefones para contato são: (79) 3711-3183. 

26.13. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, 
situado no endereço: Av. Jorge Amado, 1551 – Loteamento Garcia, Bairro J ardins, CEP: 49025-330 
Aracaju - Sergipe , nos dias úteis, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

26.14. Fica eleito o foro da Justiça Federal, em Aracaju – SE, para dirimir questões contratuais oriundas da 
presente licitação, com exclusão de todos os outros, por mais privilegiados que sejam. 

Aracaju, 07 de Abril de 2014. 

 

Andreia dos Santos Almeida 
Pregoeira Oficial – IFS 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Pregão 041/2013  

Processo: 23060.000460/2013-51 
1. DO OBJETO 

1.1. Constituição de uma ata de registro de preços para eventual aquisição de Instrumentos Musicais , 
conforme especificações e quantitativos descritos neste Termo em atendimentos às necessidades do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, e Unidades Gestoras participantes. 

2. JUSTIFICATIVA  
 

2.1.  Processo: 23060.000460/2013-51 
 

2.1.1.  A Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão engloba ações de pesquisa e Extensão e o 
estabelecimento de uma relação dialógica junto à sociedade. Neste sentido, a PROPEX 
desenvolve uma politica de lançamento de editais que beneficiam os alunos do IFS. 

 
       Para tanto a PROPEC tem como proposta fomentar o desenvolvimento de atividade de extensão             
no IFS, na linha temática da educação musical; possibilitando à comunidade a participação em 
projetos de extensão desenvolvidos pela PROPEX, através de bolsas de iniciação musical para flauta 
doce e violão, ofertadas pelo IFS, contribuindo para a formação integral e cidadã dos alunos, 
egressos, servidores ativos e inativos do IFS através da iniciação musical, reafirmando e fortalecendo 
a extensão do Instituto como processo acadêmico definido e indispensável na formação do aluno e 
no intercâmbio com a sociedade e o mercado. 
 
Dessa forma faz-se necessário a aquisição destes materiais com a finalidade de concretização do 
PROJETO FLAUTA DOCE E VIOLÃO , integrante do PROGRAMA DE INICIAÇÃO MUSICAL DO 
IFS – PRÉ-MÚSICA. 

 

2.2. Processo: 23060.000882/2013-27 
 

2.2.1. Para tanto a PROPEC tem como proposta fomentar o desenvolvimento de atividade de extensão 
no IFS, na linha temática da educação musical; possibilitando à comunidade a participação em 
projetos de extensão desenvolvidos pela PROPEX, através do PROGRAMA PRÉ-MÚSICA DE 
INICIAÇÃO MUSICAL que envolve os PROJETOS DE CANTO-CORAL , além da 
MUSICALIZAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE CORDA , são ofertadas bolsas, contribuindo para a 
formação integral e cidadã dos alunos, egressos, servidores ativos e inativos do IFS e 
comunidade externa, através da iniciação musical, reafirmando e fortalecendo a extensão integral 
e cidadã de todos. 
 

2.3. Processo: 23060.000460/2013-51 
 

2.3.1. Com a proposta da implantação do Curso Técnico em Instrumentação Musical, o IFS vem 
procurando adquirir instrumentos musicais como também, especializar mão de obra que 
proporcionem aos alunos uma formação musical integral, que contempla desde toda a teoria da 
música à informática especificamente musical de ponta, passando por constante treinamento 
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auditivo e vocal, pela formação estilístico-musical e prático - interpretativa ao instrumento, tanto 
solo quanto de seus próprios trabalhos, como atuar em acessórias diversas nessa área. 
 

2.4. O uso do Sistema de Registro de Preços para essa contratação está fundamentado nos incisos I e IV, 
do art. 3º, do Dec. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, visto que, pelas características e pela natureza do 
objeto da licitação, haverá a necessidade de solicitações frequentes dos serviços pela Administração, 
não sendo possível definir previamente o quantitati vo a ser demanda
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3. DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO  

 

3.1. A licitação será em itens, formados por um item, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse, 
devendo oferecer proposta para todos os itens, mormente para atender ao princípio da padronização e buscar a economia de escala. 

 
3.2. As especificações e quantitativos do material solicitado pela reitoria e órgãos participantes, também como quantidades mínimas a serem cotadas e pedidas 

pela administração estão discriminadas na tabela abaixo: 
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ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 
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01 

SUPORTE PARA PIANO DIGITAL : suporte apropriado 

para piando para piano FENIX  DIGITAL SP20  Itage de 

88 TECLAS, digital de 64 vozes de polifonia, mecanismo 

GHS (Graded Hammer Standard). 

 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - - 06 R$ 173,25 
(Unitário) 06 02 

12
82

10
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02 

MICROFONE SEM FIO: de alta performance com 

transmissão UHF de 99 canais, transmissor PGX2 de 

mão, LEDs indicadores de ligado, mute e carga de 

bateria, chave liga e desliga e mute, faixa de operação de 

até 92 mts, receptor PGX4, até 18 sistemas compatíveis, 

saídas de áudio P10 e XLR, cápsula SM58 sem fio, 

responde a frequência de áudio (+2dB) min, 45Hz, max 

15kHz. 

 

U
N

ID
A

D
E

 

06 04 04 14 R$ 2.373,40 
(Unitário) 06 01 

12
97

71
 

03 

MICROFONE CONDENSADOR: captação coral de 

vozes, abertura 19 mm, super-cardióide HN, resposta de 

frequência 40Hz – 18 KHZ, sensibilidade 33dBV, 

impedância 200 ohms, máximo SPL 136 dB, 

 

U
N

ID
A

D
E

 

06 04 04 14 
R$ 430,40 
(Unitário) 

 
06 02 

12
97

71
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04 

KIT DE CAIXA DE SOM:  

 

Kit de caixa de som no formato maleta, desmontável no mínimo 3 

partes, com rodinhas para melhor transportá-la, compartimentos para 

armazenamento dos cabos microfones, tripés, 4 travas laterais para 

maior segurança e alça retrátil para transporte. 

Com mixer e no mínimo: 

- 5 (cinco) canais com 450 watts, 

- 3 (três) canais mic/ line, 

- 1 (canal) canal mic/ esterio line, 

- 1 (canal) canal auxin/ out estéreo, 

- Controle giratório do processador de efeitos,  

- EQ de duas bandas,  

- controle de volume, 

- EQ gráfico de no mínimo 5 (cinco) bandas, 

- Processador de efeitos com 16 programas, 

- Saída para caixas,  

- Coolers para resfriamento, 

- Chave de seleção 110/ 200 V,  

- Acessórios: 

- 2 (dois) tripés para as caixas acústicas, 

- 1 (um) microfone,  

- cabos para ligações, 1(um) XLR / XLR para canexão do microfone,  

- para conexão das caixas acústicas,  

- cabo de força para ligação da corrente elétrica,  

- baterias ABS resistente, compartimento para  armazenamento dos 

cabos microfones. 

U
N

ID
A

D
E

 

06 03 01 10 R$ 4.925,00 
(Unitário) 06 01 

44
01

6 
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05 

PEDESTAL PARA MICROFONE CONDENSADOR : 

ajustes de altura e ajuste de inclinação, base em forma 

de tripé estável e robusto com braço extensor, clamps de 

fixação ovais para o cabo, Intervalo de Altura Total: 91-

150 cm, comprimento do braço: 83 cm. 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - 04 10 R$ 81,75 
(Unitário) 06 02 

20
64

8 

06 

MINI SYSTEM: aparelho de som com no mínimo as 

funções: 

• Conectividade USB;  

• Reprodução das Mídias de Áudio CD e  MP3;  

• Capacidade da Bandeja para no mínimo CDs 1 

(uma) unidade; 

• Sintonizador de rádio AM e FM;  

• Antena FM;  

• Entradas auxiliares de áudio;  

• Potência mínimo: 300 RMS; 

• Controle Remoto; 

• Número de Caixas Acústicas 2 (duas) unidades 

podendo ser acopladas ao aparelho para melhor 

transportá-lo; 

• karaokê  

• Garantia: 01 ano  

 

U
N

ID
A

D
E

 

03 - 01 04 R$ 807,53 
(Unitário) 03 01 

11
92

10
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07 

CAPA:  Capa para violão clássico, fabricada em nylon 
600. Espuma camada de 0,5 cm. Bolso frontal. Alça de 
mão. Alça traseira dupla. Cor preta 

U
N

ID
A

D
E

 

30 - 04 34 
R$51,76 

(Unitário) 
 

 

30 04 

29
63

7 

08 

PIANO:   
 
Piano Tipo Armário Ecrã LCD Grande. Teclado com 
Efeito de Martelo Graduado . Porta LAN. Polifonia de 
minímo 128 notas. Dimensões: Largura 1.372mm. Altura 
893mm. Profundidade 595mm. Peso: 58kg. 
Armazenamento: Memória interna: cerca de 1.4MB (Flash 
Memory). Memória externa: USB Flash Memory , Cartão 
de Memória com adaptador externo. Conectividade: 
Saída para fone (02). Microfone: Input Volume.VIDEO 
OUT. USB TO DEVICE: 2 USB TO HOST. LAN. 
Amplificadores e falantes: Amplificadores 40W x 2. Auto-
falantes 16cm x 2 [6 5/16" x 2] 
 
Termo de Garantia  
 

U
N

ID
A

D
E

 

03 - 01 04 R$ 4.981,60 
(Unitário) 03 01 

13
30

94
 

09 

VIOLINO:   
 
Violino 4/4. Cor verniz translúcido avermelhado. Tampo 
em spruce. Faixas e Fundo Tipo Maple. Espelho, 
Cravelhas, Estandarte e Queixeira Tipo Black Rosewood. 
Arco (01 unidade) material tipo animal. Estojo térmico 
com interior aveludado e revestido de tecido sintético 
preto. Breu (01 unidade) 
. 
Termo de Garantia  

U
N

ID
A

D
E

 

03 - - 03 R$ 482,98 
(Unitário) 03 01 

68
75

6 
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10 

VIOLONCELO:  
 
 Violoncelo 4/4 Tradicional. Tampo em Sruce. Espelho, 
Cravelhas, Estandarte em Black Rosewood. Tarraxas 
Cromadas. 01 Arco de Crina Animal. Acompanha Bag 
Luxo e Breu. Cor Translúcido Avermelhado. 
 
Termo de Garantia  

U
N

ID
A

D
E

 

03 - - 03 R$ 1.641,45 
(Unitário) 03 01 

68
75

6 

11 

VIOLÃO:   
 
Violão clássico com cordas de Nylon. Caixa de 
ressonância em pau ferro. Tampo em Oregon Pine 
importado Comprimento de 640 mm. Largura da pestana 
50 mm. Trastes arredondados. Escala de 19 trastes em 
alpaca importado, modelo natural Rosewood 
 
Termo de Garantia  

U
N

ID
A

D
E

 

30 - 02 32 R$ 282,00 
(Unitário) 30 02 

68
75

6 

12 

EXPOSITOR DE PAREDE PARA VIOLÃO:   
 
Expositor de parede para 04 guitarra/violão/baixo. Possui 
sistema giratório independente. Capacidade: 40Kg 
Acabamento: Preto Epóxi Comprimento: 100Cm. U

N
ID

A
D

E
 

16 - 01 17 R$ 79,00 
(Unitário) 16 01 

15
02

93
 

13 

ESTANTE:   
 
Estante desmontável para partitura, regulagem de altura 
e ângulo, com travas, metal. Cor preto. 

U
N

ID
A

D
E

 
63 - 06 69 

R$ 51,00 
(Unitário) 

 
63 03 

29
68

8 
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14 

Flauta de Madeira:  
 
Flauta Transversal em C (dó), chaves, sistema 
alinhado, mecanismo de G (sol), pé de C (dó). 
 
- Bocal e corpo em peça única 
- Estojo 
 
Termo de garantia. 
 
Modelos de Referência: Armstrong 102, Yamaha 
YFL211 - Similar ou Superior.  

U
N

ID
A

D
E

 

10 - 06 16 
R$1.306,67 
(Unitário) 

 
10 01 

72
93

1 

15 

Oboés em C (DÓ)  
 
Oboés em C -  2 Chaves de Oitava (Semi-Automáticas), 
Chave de Ressonância Bb, Corpo em African Blackwood 
revestido de Resina, Sistema Conservatório, Duplo G# e 
Eb, Sapatilhas em Cortiça e Double Skin e Estojo.  
 
Termo de Garantia 
 
Modelos de Referência: Buffet Crampon 4011, 
Yamaha YOB431 - Similar ou Superior.  

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 
R$ 5.641,33 
(Unitário) 

 
04 01 

72
93

1 
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16 

Clarinete soprano Bb :  

• Corpo em madeira (Grenadilha).17 chaves, 6 
anéis. 

•  Chaves em alpaca com acabamento prateado. 
Apoio mão direita ajustável.  

• Boquilha 4C. Com estojo e acessórios. Mod.  
• Profissional. Chaves Digite 17, 6 anéis.  
• Comprimento do cano 65 milímetros.  
• Thumb-rest ajustável.  
• Toneholes Sistema Boehm. 
• Toneholes Digite buracos de tom cônicos com 

rebaixo cônico. 
• Corpo Grenadilla, níquel prateado.chave de Bb. 

 
Termo de Garantia  

 
Referência: Yamaha YCL450, Selmer CL211 - 
Similar ou Superior. 

U
N

ID
A

D
E

 

12 - - 12 R$2.165,67 
(Unitário) 12 01 

72
93

1 

17 

FAGOTE: 
 
Fagote em  C, Corpo em madeira Maple, Modelo 
sinfônico, Molas em aço inoxidável, Chaves prateadas 
Sistema Alemão, 02 Todéis, Palheta dupla e Porta 
Palhetas, Estojo extra luxo.  
 
Termo de garantia. 
 
Modelos de Referência: Quasar QCL205, Stanford 
SBA1000 - Similar ou Superior. - Similar ou Superio r. 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 R$ 7.033,67 
(Unitário) 04 01 

72
93

1 
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18 

Saxofone Alto:  
 
Saxofone Alto em Eb,   Botões em Madrepérola, 
Campana com gravação a mão, Sapatilhas com 
Ressonador de Metal, Chave de F# Agudo, Molas em 
Aço Azul, Acabamento Laqueado e Estojo.  
Termo de Garantia  
 
Modelos de Referência: Buffet Crampon BC8101-1-0, 
Yamaha YAS280. - Similar ou Superior  

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 R$ 2.920,00 
(Unitário) 04 01 

72
93

1 

19 

SAXOFONE TENOR: 
 
Saxofone Tenor em Bb, Botões em Madrepérola, 
Campana com gravação a mão, Sapatilhas com 
Ressonador de Metal, Chave de F# Agudo, Molas em 
Aço Azul, Acabamento Laqueado e Estojo. 
 
Termo de garantia. 
 
Modelos de Referência: Buffet Crampon BC8102-1-0, 
Yamaha YTS280. - Similar ou Superior. 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 R$ 3.423,75 
(Unitário) 04 01 

72
93

1 

20 

SAXOFONES BARÍTONO:  
 
Sax barítono em Eb, Recurso de F# agudo., Acabamento 
Laqueado, Teclas auxiliares F #, A Grave,  
Botões em Madrepérola, Campana Gravada a Mão, 
Ressonadores em Metal, Estojo e Acessórios.  
 
Termo de garantia. 
 
Modelos de Referência: Buffet Crampon BC8403-1-0, 
Yamaha YBS32. - Similar ou Superior.  

U
N

ID
A

D
E

 

04 - 01 05 R$ 9.350,33 
(Unitário) 04 01 

72
93

1 
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21 

TROMPAS F:  
 
Trompa Dupla em Bb/F, Calibre de .468'' a 472'', 
Campana 12'', Rotores cônicos com rolamentors, Tubos 
''macho'' e ''fêmea'' em Alpaca, Bocal Farkas ou Yamaha 
e Estojo. 
Termo de Garantia  
 
Modelos de Referência: Holton H378, Yamaha 
YFH567.  - Similar ou Superior. 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - - 06 R$ 6.174,47 
(Unitário) 06 01 

72
93

1 

22 

Trompete Sb  
 
Trompete em Bb, Design Americano , Campana Yellow 
Brass, Calibre 11,68 mm 
Leadpipe avermelhado, Detalhes niquelados Corpo 
laqueado  , 02 Chaves d’água, Anéis de afinação na 1º e 
3º voltas, Anél de afinação da 3º volta ajustável, Trava de 
segurança de abertura da 3º volta, Anel de afinação da 1º 
volta em ‘’U’’, Bocal Vincent Bach ou Yamaha. 
 
Acessórios Incluídos Bocal. 
 
Termo de Garantia  
 
 
Modelos de Referência Bach Prelude TR710, 
YTR2330. - Similar ou Superior. 
 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - - 06 R$2.530,25 
(Unitário) 06 01 

72
93

1 
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23 

Trombone de Vara Tenor (Bb)  
 
Trombone Tenor Afinação: Sí bemol (Bb), Diâmetro: 
médio: 12.7mm 0.50", Campana: latão amarelo, 204.4mm 
8", Vara interna: alpaca com banho de cromo duro. 
 
Termo de Garantia  
 
 
Modelo de Referência: YSL354, King 606 – Similar ou  
Superior 
 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - 01 07 
R$3.497,75 
(Unitário) 

 
 

06 01 

72
93

1 

24 

Trombone Baixo  
 
Trombone Baixo Afinação (Bb/F/D/Gb),Campana inteiriça 
com 241,00 mm, Calibre 14,30 mm 
02 válvulas rotativas em linha, Tubos externos em alpaca, 
04 leadpipes, Acabamento laqueado, Bocal prateado, 
Estojo. 
 
 
Termo de Garantia  
 
Modelos de Referência: Quasar QSL404L, Stanford 
SSL750L - Similar ou Superior. 
 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - - 06 R$ 3.993,50 
(Unitário) 06 01 

72
93

1 
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25 

Bombardino Bb  
 
Bombardino em Bb,  4 Pistos, Calibre .580" (14,72 mm), 
Campana 11" ( 279 mm ), Duas Chaves D'Água, 
Acabamento Prateado Brilhante e Estojo. 
 
Termo de Garantia  
 
Modelos de Referência: Besson BE1065-2-0, Yamaha 
YEP321 - Similar ou Superior. 
 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 R$9.948,50 
(Unitário) 04 01 

72
93

1 

26 

Tuba afinação em C  
 
Tuba 4/4 em C, com 05 rotores, campana 450mm, calibre 
19,50mm, 5 rotores em cruponickel, porta lira, 
acabamento laqueado com detalhes em alpaca, bocal 
prateado, estojo superluxo 
 
 
Termo de Garantia  
 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 R$ 10.339,00 
(Unitário) 04 01 

72
93

1 
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27 

Metalofone:  
 
• Dimensões Largura 106 centímetros.  
• 78 centímetros de altura.  
• 62 centímetros de profundidade.  
• Peso 24 kg.Barras de 10 milímetros de espessura. 

Largura 32 milímetros.  
• Material Alumínio.   
• Concluir liga de alumínio com acabamento acetinado 

prata.  
• Faixa de geração de tom 3 oitavas.  
• Passo A442Hz (23 ℃).  
• Acessórios Incluídos Outros malhos, cobertura. 

 
Termo de Garantia  

 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - - 04 R$ 3.460,00 
(Unitário) 04 01 

47
81

3 

28 

Prato suspenso (efeito) 18”:  
• tipo de prato orquestra.  
• generosidade musicais marchar, orquestral, 

percussão, concerto da banda. tamanho 18”, 
peso médio, acabamento tradicional, gênero 
marching, orchestral, concertband.  

 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - 06 10 R$299,20 
 (Unitário) 04 01 

47
81

3 
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29 

Bumbo sinfônico :  
• Corpo de cor Darkwood.  
• Concluir DarkwoodFinish. Dimensões 

Profundidade de 22 polegadas.  
• Diâmetro de 36 polegadas. Hoop Material Aço.  
• Talões Digite pequeno Lug.  
• Número de talões 10.  
• Ajustando Bolts 10 × 2.  
• Conchas de espessura 9-ply.  
• bordo de material.  
• Cabeça Inferior.  
• cabeçaBatter. 

 
Termo de Garantia  

 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - 01 05 R$ 6.817,00 
(Unitário) 04 01 

47
81

3 

30 

Supo rte para Bumbo:  
• Dimensões Altura 800 milímetros.  
• Peso Peso 17,2 kg. 

 

U
N

ID
A

D
E

 

04 - 01 05 R$ 839,60 
(Unitário) 04 01 

47
81

3 

31 

BAQUETAS 5B:  
• Tamanho 41,9 cm comprimento, Diâmetro 1,52 

cm, acabamento natural, ponta 
madeira,Tamanho 40,64cm de comprimento, 
Diâmetro 1,52cm,Acabamento Natural,Madeira
HickoryTipo de Ponta Madeira,Formato da 
Ponta Barril "flechado". 

 

U
N

ID
A

D
E

 
15 - 100 115 R$ 23,84 

(Unitário) 15 05 

47
81

3 

32 

Triangulo:  
• Tamanho 25 cm, Cromado, Altura: 1.00 cm, 

Largura: 21.00 cm, Profundidade: 30.00 cm, 
Peso: 500.00 g. 

 U
N

ID
A

D
E

 

04 - 03 07 R$36,04 
(Unitário) 04 02 

47
81

3 
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33 

Prato de ataque (Crash) 16”: 

• Acabamento brilhante polido. 

•  Superfície bem martelada. 

•  Timbre médio agudo.  

• Sustain curto.  

• Explosivo, brilhante e rápido. 

•  Ótimo punch e corpo sonoro.  

• Boa articulação abre fácil aos toques.  

• Bom volume geral.  

• Tipo crash/ataque. Tamanho 16”.  

• Peso extra leve.  

• Acabamento brilhante. 

 

 

U
N

ID
A

D
E

 

06 - 30 36 
R$393,62 
(Unitário) 

 
 

06 02 

47
81

3 

34 

Prato de Condução:  
• Tamanho 20'com mais brilho e volume.  
• A sua espessura é medium heavy, o som da 

condução com ponta de baqueta oferece um 
ping médio (nem grave nem agudo), definido e 
limpo.  

• Ao se atacar ele abre com um bom som de 
"wash", com o decaimento mais rápido porém 
mantendo o brilho com lindos harmônicos.  

• A cúpula é bem limpa, com bom volume e 
definida a qualquer força de toque.  

• Este é um ride realmente versátil para se 
encarar qualquer tipo de som." 

 
  

U
N

ID
A

D
E

 
05 - 02 07 R$568,55 

(Unitário) 05 01 

47
81

3 
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35 

PratoChimbal : 
 

• Avedis Rock 14', Prato Superior com 
espessura heavy e prato Inferior com 
espessura extra heavy.  

• O Volume quando fechado é muito 
presente, limpo, agudo e definido, com 
bom controle graças à sua tonalidade 
mais seca. 

•  Quando aberto este prato mostra ao que 
veio, emitindo um som muito cheio, 
agudo e seco, cortante e definido.  

• O som de pisada também aparece muito 
'na cara', cada pisada se ouve com corte 
e definição suficientes para aparecer 
muito facilmente. 

 

 

U
N

ID
A

D
E

 

05 - 02 07 R$ 650,89 
(Unitário) 05 01 

47
81

3 
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36 

Bateria: 
 

• 22,8,10,12,14,16.Tons  8x7,10x8,12x9,  
• surdos 14x14,16x16,  
• bumbo 22x18,  
• caixa 14x5,5.  
• escuro com gliter dourado bem suave. 
• Cascos com Birch.  
• Todos os tambores com 6 folhas (7,5mm).  
• Sistema de suspensão de tons ISS remodelado.  
• Caixa  de madeira 14x5,5" com o automátcio SR-

900. 
• Peles Protone para os tons e surdo 

Peles de filme simples nos tons, porosa na caixa e 
com anel abafador no bumbo 
Garras de bumbo e canoas inspiradas na Pearl 
Reference 
Aros Triple Flange 1.6" Heavy Duty 
Aros superiores a muitos "powerhoops" do 
mercado. 

• Tons:  8x7", 10x8" e 12x9" 
• Surdos:  14x14" e 16x16" ambos de chão 
• Bumbo:  22x18" 
• Caixa:  14x5,5".1  
• Estante de Prato Girafa  BC-900 

 
• 1Estante de Prato Reta  C-900 

 
• 1Pedal  Single P-900 PowerShifter 

 
• 1Máquina de Hihat  H-900 

 
• 1Estante de Caixa  S-900. 

 
Termo de Garantia  
 
 
 

U
N

ID
A

D
E

 

05 - - 05 R$ 2.474,75 
(Unitário) 05 01 

47
81

3 
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Carrilhão com Estente:  
• CarrilhãoBronze 24 sinos, Barras com Estante, 

Carrilhão em Madeira com 25 barras douradas, 
Comprimento : 41,2cm, Comprimento das 
Barras : 11,4cm à 15,2cm, Altura Mínima e 
Máxima daEstante : 75cm e 126cm, Ferragem 
dupla com pés emborrachados. 

 

U
N

ID
A

D
E

 

05 - - 05 R$ 328,35 
(Unitário) 05 01 

47
81

3 

38 

Banco Redondo :  

• Largo com pernas duplas, Ajuste de altura com 
memória de pressão, Bom conforto para um 
banco leve, Assento alto com espuma de boa 
densidade, Ótimo para transportar e guardar 
ocupando pouco espaço, Funcionamento 
simples e prático. 

U
N

ID
A

D
E

 

05 - 06 11 R$ 234,03 
(Unitário) 05 01 

47
81

3 
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4. DAS AMOSTRAS  

 

4.1. As primeiras colocadas na fase de lance poderão ser convocadas pelo (a) Pregoeiro (a), via chat, para 
apresentar amostra do (s) item (s) para o (s) qual (is) foi classificada, no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias úteis , a contar do comunicado do Pregoeiro (a). A amostra será analisada pelos técnicos 
da área demandante, considerando as especificações do presente Termo de Referência no que tange a 
qualidade do produto ofertado. 

 
4.1.1. A amostra deverá ser entregue diretamente na Divisão Compras e Licitação, localizado no Av. 

Jorge Amado, 1551 – Loteamento, Garcia, Bairro Jardins, CEP: 49025-330 Aracaju Sergipe, no 
horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-feira. 

 
4.1.2.  A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do pregão, o número 

do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante, podendo a proponente ser 
desclassificada , caso não esteja sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem. 

4.1.3. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da 
segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orçamentária da 
Administração, apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim 
sucessivamente. 

 
4.1.4. Após o encerramento oficial do certame, o IFS dispo nibilizará para retirada a(s) amostra(s), 

no estado em que se encontrar (em), mediante a assi natura de recibo, no prazo máximo de 
15 dias corridos. Transcorrido esse prazo, os produ tos serão inutilizados e descartados; 

 
4.1.5.  A empresa poderá enviar um técnico para acompanhar a analise das amostras, porém sem 

nenhum custo para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 

5. – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. DA ENTREGA   

5.2.  O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias  contados da data de recebimento da nota de 
empenho, nos seguintes endereços especificados na tabela abaixo, no horário normal de expediente das 
08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, de segunda à sexta-feira. 

UASG UG ENDEREÇO SETOR TEL RESPONSÁVEL 

158134 IFS-Reitoria  

Av. Jorge Amado, 1551 – 
Loteamento, Garcia, Bairro 
Jardins, CEP: 49025-330 
Aracaju Sergipe.  

CNPJ: 10.728.444/0001-00 . 

COAL – 
Almoxarifado 
Central / 
Reitoria 

(79)3711-3124 Jose Alves Tavares 

158393 IFS-Aracaju 

Av. Engº Gentil Tavares da 
Motta, 1166, Bairro Getúlio 
Vargas, CEP. 49055-260, 
Aracaju-SE.  

CNPJ: 10.728.444/0003-63 . 

COAL – 
Almoxarifado 

(79)3711-3124 Raimundo Conceição 

158392 IFS- São 

Rodovia BR-101, Km 96, 
Povoado Quissamã - São 
Cristovão / Sergipe, Caixa COAL – (79)3711-3059 Luiz Alberto Alves 
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5.2.1. A não entrega do material no prazo especificado no item sujeita a Contratada às sanções 
previstas no Artº. 14 deste Termo.  

5.3.   Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de seu 
recebimento no almoxarifado, pelos setores solicitantes, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 

5.4.   Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 
5.5.  Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante 
termo circunstanciado. 

 
5.6.   Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 
prazo. 
 

5.7.   O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. DO CONTRATO 

6.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por 
intermédio da emissão de Nota de Empenho de despesa, autorização de compra por Autoridade 
Competente ou outro instrumento similar, conforme disposto no Artigo 62 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

7. DO ATESTO DA NOTA FISCAL  
 

7.1. A nota fiscal será atestada pelo solicitante no ato do recebimento do material. 
 
8. DOS RECURSOS 

 
8.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente Registro de Preços, de acordo com os quantitativos 

efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de 
cada contratação. 

 
9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. Após a entrega o material, a CONTRATADA, apresentará nota fiscal/fatura, para fins de liquidação e 
pagamento. 

 
9.2. O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante ordem bancária creditada na conta corrente da 

CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos , contados do atesto da nota fiscal/fatura nos 
termos acima.   

 

Cristóvão Postal 11 – Aracaju/SE – 
CEP: 49.002-970.  

CNPJ: 10.728.444/0002-82.  

Almoxarifado Santos 
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9.3.  Antes do pagamento, será verificada a regularidade da CONTRATADA perante a Fazenda Federal, o 
INSS e o FGTS. 

 
9.3.1. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira ou fiscal, sem que isso gere direito a reajustamento, atualização monetária 
ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE. 

 
9.4. Poderão ser deduzidos dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas e a 

indenizações devidas ao CONTRATANTE, nos casos legais. 
 

9.5. À CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o fornecimento 
não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

 
9.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
CONTRANTE, entre a data que deveria ter ocorrido o pagamento e a correspondente ao efetivo 
adimplemento, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
                           I = (TX/100) 
                                    365 
                           EM = I x N x VP , onde: 
                           I = Índice de atualização financeira; 
                           TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (6%); 
                           EM = Encargos moratórios; 
                            N = Nº. de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo      pagamento;  
                           VP = Valor da parcela em atraso. 
 

9.7.  A compensação financeira poderá ser cobrada em nova nota fiscal/fatura. 
 

10. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 

10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 
contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, (art. 17 do Decreto nº 
7.892/2013). 

 
10.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado, (art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 

 
10.3.  Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, (§ 1º art. 18 do Decreto nº 
7.892/2013). 

 
10.4.  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original, (§ 2º art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

10.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, (art. 19do Decreto nº 7.892/2013): 

 
10.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e (inciso I, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013); 
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10.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, (inciso II, 

art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

 
10.6.  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, 
(parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 

 
10.7. O registro do fornecedor será cancelado quando, (art. 20 do Decreto nº 7.892/2013): 

 
10.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, (inciso I, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); 
 

10.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável, (inciso II, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); 

 
10.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado, (inciso III, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013); ou 
 

10.7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 
7º da Lei nº 10.520, de 2002, (inciso IV, art. 20 do Decreto nº 7.892/2013). 

10.8.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, (parágrafo único do 
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013). 

 
10.9.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, 
(art. 21 do Decreto nº 7.892/2013):  

 
10.9.1. Por razão de interesse público ou, (inciso I, art. 21 do Decreto nº. 892/2013); 

 
10.9.2. A pedido do fornecedor, (inciso II, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013). 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

11.1. O IFS obriga-se à: 

11.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

11.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

11.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 

11.1.5. Comunicar imediatamente à Contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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11.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

11.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1. 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 
objeto e, ainda: 

12.1.1. 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, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
responsabilizar-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); 

12.2. Prestar garantia do material, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano; 

12.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 
12.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria; 
 

12.5.  Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
do objeto do Pregão; 

 
12.6.  Não opor embaraços ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual por parte do 

representante da CONTRATANTE, devendo prestar todas as informações requeridas e atender às 
determinações do fiscal para a correção de eventuais vícios encontrados; 

 
12.7.  Outras previstas na Lei n° 8.666/93 e no Cód igo de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°. 

8.078/90). 
 

12.8.  É vedado ao licitante vencedor: 
 

12.8.1.  Contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do IFS durante o fornecimento do produto; 
 

12.8.2.  Veicular publicidade do contrato firmado com o IFS sem prévia aquiescência deste; 
 

12.8.3.  Subcontratar outra empresa para o fornecimento dos materiais, objeto da licitação. 
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13. CONTROLE DA EXECUÇÃO  

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 
13.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)  será confiado a 

uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros , designados pela autoridade competente. 

13.2. 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 em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. 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 

14. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

14.1.  Pelo fornecimento fora das especificações, pelo atraso na entrega e/ou descumprimento de qualquer 
cláusula contratual, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar conforme o caso, à 
CONTRATADA, as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do contrato; 

III - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Instituto Federal de Sergipe; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

14.1.1. As sanções administrativas previstas nos incisos, “I”, “III” e  “IV”, desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com a prevista no inciso II , facultada a defesa prévia da CONTRATADA, 

com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis a contar da notificação, exceto a 

declaração de inidoneidade, cujo prazo é de 10 (dez) dias da abertura de vistas. No caso de 

declaração de inidoneidade cabe pedido de reconsideração ao Ministro de Educação no prazo de 

10 (dez) dias úteis da intimação do ato; 

14.1.2. Será aplicada a multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia e por ocorrência, até o 

máximo de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de atraso injustificado no fornecimento ou 

descumprimento das obrigações estabelecidas, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
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14.1.3. A Aplicação das penalidades ocorrerá, após defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato; 

14.1.4. No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 

14.1.5. Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos interessados; 

14.1.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório, e a sua cobrança não isentará o fornecedor da obrigação de indenizar eventuais 

perdas e danos; 

14.1.7. A multa aplicada ao Fornecedor e os prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos de 

qualquer crédito a que tenha direito o Fornecedor, cobrados diretamente ou judicialmente; 

14.1.8. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 

 I - Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

 II - Recusa injustificada em retirar a Ordem de Compra ou documento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela CONTRATANTE; 

 III - Reincidência de descumprimento das obrigações assumidas no Contrato, acarretando prejuízos à 

CONTRATANTE, especialmente aquelas relativas às características dos serviços, qualidade, quantidade, 

prazo ou recusa de fornecimento, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificado e comprovado; 

 IV - Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

 V - Irregularidades que acarretem prejuízos ao Instituto Federal de Sergipe, impedindo a realização de 

ato administrativo por parte deste órgão; 

 VI - Prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 

Administração; 

 VII - Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

 

14.1.9. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta quando constatada a má-fé, ação maliciosa e 

premeditada em prejuízo da CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou 

reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao órgão ou aplicações sucessivas de outras 

penalidades; 
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14.1.10. O inadimplemento das Cláusulas e das condições estabelecidas neste CONTRATO, por parte 
da CONTRATADA, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, observado o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
 
 

Município de Aracaju, 07 de Abril de 2014.  
 

 
 

Ruth Sales Gama de Andrade 
Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão 
Requisitante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação do Termo de Referência com 
Motivação nas Justificativas Apresentadas. 

(  ) Aprovado  (   ) Não Aprovado 

Data: ____/____/______ 

 

Ailton Ribeiro de Oliveira 

Reitor 
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ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0xx/2013 

Pregão 041/2013  

Processo: 23060.000460/2013-51 

 
 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologi a de Sergipe – IFS –Reitoria, de acordo, de acordo com o 
que estabelece o art. 13, do Decreto n° 7.892/2013,  o Pregão Eletrônico n°. 0xx/2013, constante do Pro cesso 
Administrativo n°. 23060.000460/2013-51, neste ato representado (a) pelo Magº Reitor Ailton Ribeiro de  
Oliveira, inscrito (a) no CPF sob o nº 077.847.755- 04 portador(a) da Carteira de Identidade nº 215.250  SSP/SE, 
torna público a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n°. xx/20 13, tendo como objeto o fornecimento de 
Instrumentos Musicais, a ocorrer de forma parcelada , conforme sua solicitação, durante o período de 
vigência da presente Ata, cuja validade é de 01 (um ) ano a contar de sua assinatura. 
 
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Instrumentos 
Musicais, especificado(s) no(s) item constantes na tabela 3.2. do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão 
nº 41/2013, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
 
2. DADOS DO FORNECEDOR 

 
 

Razãosocial:_______________________________________ _________________________ 

Endereço:__________________________________________ _________________________CEP: 

_________________ Telefone: _____________ Fax: ____ ______________________ 

E-mail: ________________________________________ 

Nome do Representante Legal________________________ _________________________ 

Dados Bancários: Banco: _____________Agência: _____ ___ Conta-corrente: __________ 

 
 

3.  DA VALIDADE E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
 

3.1. A empresa assume o compromisso de fornecer o material, de acordo com as especificações, durante o 
período de vigência desta Ata (o Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da 
publicação no Diário Oficial da União). 
 

3.2.  As condições de entrega, faturamento, pagamento, garantia, penalizações, revisão e outras expressamente 
relacionadas no Edital e seus Anexos do Pregão Eletrônico n°. 41/2013, constante do Processo 
Administrativo n°. 23060.000460/2013-51 integram a presente ata, independente de sua transcrição. 
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3.3.  As partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção judiciária da cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, 
para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja segunda a disposição do § 2º. do art. 55, da lei nº 8.666/93. 

 

4. DA DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E PREÇOS  

 
4.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE 
TOTAL ESTIMADA  

VALOR 
REGISTRADO 

      
      
      
      
      
      
      

 

5. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  

5.1. Os órgãos participantes que manifestaram interesse na fase de IRP no sítio www.comprasnet.gov.br, listados 
a seguir:  
 

Campis IFS  
 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus Aracaju - UASG: 
158393. 

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – Campus São Cristóvão - UASG: 
158392. 
 

6. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO  

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores.  

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 
no mercado. 

6.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados 
do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e poderá convocar os demais fornecedores para 
assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 
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preços. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.6.1. O fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa; 

6.6.2. O fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

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

6.6.4. O fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520/2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer ainda por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados por 
razões de interesse público, ou a pedido do fornecedor. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (Três) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes 
(se houver).  

 
 
Aracaju, _____ de ___________________ de 2013. 
 

Assinaturas : 
 

_________________________                             _______________________ 
     Ailton Ribeiro de Oliveira                                   Representante Legal Empresa 

                         Reitor 
 

Testemunhas: 
 

 
________________________                              ______________________ 
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ANEXO III 

PEDIDO DE COMPRA OU FORNECIMENTO POR REGISTRO DE PREÇO 

Pregão SRP 041/2013 

 

1. SOLICITANTE 

 

PCM XX/20XX SETOR  
RAMAL   E-MAIL   DATA /      / 

 
2. ITENS SOLICITADOS 

Solicitamos a aquisição dos seguintes materiais por intermédio da (s) Atas de Registro de Preços Nº____/2013, do 
Pregão Eletrônico para SRP nº 041/2013, conforme abaixo especificado: 

 
ITEM ATA ITEM DA ATA  DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
UNIDADE QUANTIDADE 

01      
02      
03      
04      
05      
06      
...      

 
 

3. JUSTIFICATIVA  
 

3.1. Será colocada a justificativa que comprove a s olicitação do pedido. 
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo Setor Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO  

(      ) Autorizado  (      ) Não Autorizado 

           Data:___ /___/ ___ 

        ______________________________________ 
AILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Reitor 
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ANEXO IV 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

(Também disponíveis no sítio www.comprasnet.gov.br) 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

PREGÃO SRP 041/2013 
 

A empresa_____________________, CNPJ nº. _______________________, declara sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 

Aracaju, _____ de ______________ de 2013.  
 
 
 

_____________________________________________ 
Nome: 

RG/CPF: 
Cargo: 

 
 

DECLARAÇÃO DE MENOR 
 

PREGÃO SRP 041/2013 
 

 
A empresa ________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ 
nº.________________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, 
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal. 

 

Aracaju, _____ de ______________ de 2013.  
 
 
 

_____________________________________________ 
Nome: 

RG/CPF: 
Cargo: 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

PREGÃO SRP 041/2013 
 
 
(Identificação completa do representante da licitant e – nome completo, CPF, RG e endereço completo ), como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio ) doravante 
denominado “licitante”, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
a) a proposta apresentada para participar do Pregão XX/2013 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante , 
e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da do Pregão XX/2013 do Instituto Federal de Educação, Ci ência 
e Tecnologia de Sergipe , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão XX/2013 do Instituto Federal de  
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão XX/2013 , por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
 c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão XX/2013 quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
 d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão XX/2013 não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão XX/2013  
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão XX/2013 não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e  Tecnologia de Sergipe antes da abertura oficial das propostas; e 
 
 f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 

Aracaju, _____ de ______________ de 2013.  
 
 

 
_____________________________________________ 

Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS IMPEDIMENTOS DESCRITOS N OS §§ 4º e 9º DO ART. 3º 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

(EM CASO DE ME E EPP’S) 
 

PREGÃO SRP Nº 041/2013 

 

  
(NOME DA EMPRESA) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
inscrita no CNPJ no . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . , por intermédio de seu representa nte legal,  o(a) Sr.(a.) . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Iden tidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF 
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no EDI TAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 041/2013, que não possui nenhum dos i mpedimentos previstos nos §§ 4º e 9º do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 
 

Aracaju, _____ de ______________ de 2013 .  
 
 

 
_____________________________________________ 

Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 
 
INSERIR O TIMBRE DA EMPRESA CONTENDO SEU CNPJ E DADOS CADASTRAIS 
 
Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Eletrônico n.º 041/2013, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa 
para a aquisição de Instrumentos Musicais , conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos, instaurado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe - IFS, de que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, 
respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução 
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao 
objeto.  
 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

  
Aracaju, _____ de ______________ de 2013.  
 
 

 
_____________________________________________ 

Nome: 
RG/CPF: 
Cargo: 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 
 

Ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 
Pregão Eletrônico para:041/2013 – Pregoeira Andreia dos Santos Almeida 
Processo: 23060.000460/2013-51 
 
Razão social da empresa: XXXXXXXX 
CNPJ: XXXX 
Endereço: XXXXX 
Telefone: (XX) xxxx-xxxx [Ramal: xxxx] – Fax: (XX) xxxx-xxxx – Celular: (XX) xxxx-xxxx 
Email: xxxx@xxxx.com.br 
Banco: XXXX; Agência: XXXX; C/C: XXXX 
Representante da empresa: Nome ____________; Telefone: xxxx-xxxx; Email: xxxx@xxxx.com.br; CPF: ____; 
IDT: ______;  

 
 

Item 
DESCRIÇÃO DETALHADA (marca, 

modelo, fabricante, ...) 
Unidade Quantidade 

Valor 
unitário 

Valor Total 

1 
..........................................
..........................................
. 

... ... ... ... 

2 
..........................................
..........................................
. 

... ... ... ... 

 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
GARANTIA/VALIDADE:  

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias 
DECLARAMOS QUE NOS NOSSOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS 
DIRETAS E INDIRETAS, FRETE, TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, 
TRABALHISTAS, TRANSPORTE E SEGURO ATÉ O DESTINO, LUCRO E DEMAIS ENCARGOS DE 
QUALQUER NATUREZA NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS, NADA MAIS SENDO VÁLIDO PLEITEAR A ESSE TÍTULO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


