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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

 
Itens Exclusivos de ME/EPP e 

Itens para AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

N° 025/2019 
 

PROCESSO Nº 23350.002139/2019-31 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 
Campus Camboriú, por intermédio da pregoeira, designada pela Portaria nº 060/2019 de 
11 de março de 2019 e da equipe de apoio designada pela Portaria nº 062/2019 de 11 de 
março de 2019, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo Menor Preço por Item, para 
Eventual Aquisição de Insumos Agrícolas e Materiais de Expediente – 
remanescentes para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Campus Camboriú e Demais Órgãos Participantes nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 
8.538, de 06 de outubro de 2015), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
1. DO OBJETO                                                                          
1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para Eventual Aquisição de 
Insumos Agrícolas e Materiais de Expediente – remanescentes para o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú e 
Demais Órgãos Participantes conforme especificações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I e demais condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será dividida em itens e/ou grupos, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens ou grupos for de seu 
interesse. Caso o licitante opte por participar de grupos todos os itens relacionados a esse 
grupo estarão inclusos na escolha. 
 1.3 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e a 
descrição do objeto constante no site www.comprasgovernamentais.gov.br, “SIASG” ou 
Nota de Empenho, prevalecerá a descrição deste Edital. 
 
2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME                                                           
2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 
propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 
horário abaixo discriminados: 
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ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
DATA: 08/11/2019  
HORÁRIO: 09h00min. (Horário Oficial de Brasília – DF) 
CÓDIGO UASG: 158460 
 

2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários e endereço eletrônico anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 
2.3 Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de 
tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                         
3.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 
2019/2020 à conta do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 108785, Fonte: 
8100000000, Elemento de Despesa: 33.90.30. 
3.2 Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos do ÓRGÃO GERENCIADOR e 
DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 
 
4. – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
4.1 O órgão gerenciador será o Campus Camboriú do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense, localizada à Rua Joaquim Garcia, s/n° – Bairro Centro, 
na cidade de Camboriú – SC, CEP 88.340-055. 
4.2 Os endereços e locais de entrega de cada Órgão Participante constarão no Anexo I 
desse Edital.    

 
5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892 de 2013. 
5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
5.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

5.3.1 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
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não participantes que eventualmente aderirem, nos termos do §4º do art. 22 do 
Decreto 7.892/2013, alterado pelo Decreto 9.488/2018. 

5.4 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
5.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 
 
6. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO                         
6.1 O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú, com apoio técnico e 
operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico 
para este órgão, integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG.  
6.2 Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem integralmente as 
exigências deste Edital, estando, para tanto, devidamente credenciadas nos termos da 
Instrução Normativa nº 02 de 11 de Outubro de 2010. 
6.3 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 
6.4 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.  
6.5 Com exceção dos itens de número 4 e 51, para todos os demais itens a participação 
será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
6.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006. 
6.7 Não poderão participar da presente licitação direta ou indiretamente, as 
interessadas que estejam enquadradas em um ou mais dos itens a seguir: 

6.7.1 Cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou 
contratação com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense e/ou impedimento de participar em licitação com a Administração 
Pública Federal (Parecer 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU com orientação 
Normativa 49 de 25/04/2014). 
6.7.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
6.7.3 Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, 
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dissolução ou liquidação bem como, licitantes que se apresentem constituídas na 
forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
6.7.4 Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país; 
6.7.5 Empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação; 
6.7.6 Que não se qualifiquem como microempresas, empresas de pequeno porte 
ou cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, salvo a 
participação nos itens 4 e 51 que são abertos à ampla concorrência; 
6.7.7 Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 
porte, incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006; 
6.7.8 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 
9º da Lei 8.666 de 1.993; 

6.8 Os Licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico, deverão observar o 
cumprimento dos requisitos de participação estabelecidos no art. 19 do Decreto 10.024 de 
20 de setembro de 2019:  

Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, 
na forma eletrônica: 
I - Credenciar-se previamente no Sicaf ou, na hipótese de que 
trata o §2º do art. 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame; 
II - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, 
os documentos de habilitação e a proposta e, quando 
necessário, os documentos complementares; 
III - Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou 
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da 
perda de Z estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

6.8.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 
6.8.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, 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. 
6.8.3 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 
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6.8.4 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
6.8.5 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
6.8.6 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;  
6.8.7 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
6.8.8 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
6.8.9 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

6.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital.  
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1 A Licitante deverá estar previamente credenciada no sistema eletrônico para participar 
deste “Pregão na forma eletrônica”, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 
7.2 O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico. 
7.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a esta Instituição, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
Licitante ou de seu Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
7.5 O credenciamento dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, com documentação válida no referido cadastro e 
sem ocorrências que as impeçam de participar do presente certame. 
7.6 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  
 
8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO                       
8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação.  
8.2 Da proposta, requisitos: exclusivamente pelo sistema eletrônico, juntamente com a 
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habilitação, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br .  
8.2.1 A proposta deverá especificar detalhadamente o objeto, contemplando todas 
as especificações técnicas, com descrição detalhada, quantidade de unidades 
para cada item, marca, modelo, fabricante, valor unitário, valor total, em algarismo, 
expressos em real, com no máximo duas casas após a vírgula, nas condições 
e locais constantes no Termo de Referência; 

8.2.1.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 
fornecedor registrado.  

8.2.2 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da 
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 
8.2.3 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
8.2.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 

8.3 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.  
8.4 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser 
do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da 
presente licitação. 
8.5 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 
 
8.6 Da habilitação:  

8.6.1 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas.   
8.6.2 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas. 
8.6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
8.6.4 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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8.6.5 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances 

 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS                    
9.1 No dia e hora previstos no item 2 (dois) do presente Edital terá início a sessão pública 
do Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com 
os requisitos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a 
exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o Pregoeiro fará a 
divulgação das propostas classificadas ordenadas automaticamente pelo sistema, sendo 
que somente estas participarão da fase de lance. 
9.2 Serão desclassificadas as propostas: 

9.2.1 Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer 
natureza ou descontos não previstos neste Edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido; 
9.2.2 Que forem totalmente omissas, não apresentarem as informações principais 
na descrição, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas 
nas ofertas de outras licitantes; 
9.2.3 Que ofertem preços manifestamente inexequíveis assim considerados 
aqueles irrisórios ou de valor zero; 
9.2.4 Que identifiquem o licitante; 
9.2.5 Que apresentem quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste Edital. 

9.3 A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
10.1 Somente participarão da fase de lance, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 
ordenadas automaticamente pelo sistema, quando então este dará início à fase 
competitiva, podendo os licitantes encaminhar lances sucessivos, pelo VALOR TOTAL 
DO ITEM, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas 
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente estes 
informados do recebimento do lance e o do valor consignado no registro. 
10.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  
10.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 
10.4 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.5 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser R$0,05 (cinco centavos).  
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10.6 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
10.7 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações.  
10.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
10.9 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
10.11 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
10.12 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
10.13 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 
10.14 A administração não contrata por valores acima do estimado.  
10.15 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  
10.16 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 
de 2015.  
10.17 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
10.18 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
10.19 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior.  
10.20 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
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10.21 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação 
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  
10.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: no país; por empresas brasileiras; por empresas 
que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
10.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
10.24 Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas neste Edital. 
10.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
10.26 No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
10.27 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 
comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
11. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS                                              
11.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 
11.2 O Pregoeiro examinará a proposta provisoriamente classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  Na sequência será convocado, a 
proposta, por meio da opção “Enviar anexo”. 

11.2.1 Quando convocado para enviar o anexo no sistema 
comprasgovernamentais o licitante deverá fazê-lo imediatamente, no prazo 
máximo de 02 (duas) horas, adequando a proposta conforme último lance 
vencedor, podendo referido prazo ser prorrogado, desde que solicitado pelo 
licitante no “chat” do comprasgovernamentais (se o chat encontrar-se disponível 
para o licitante) ou via endereço eletrônico compras.camboriu@ifc.edu.br . Caso a 
solicitação venha por correio eletrônico essa será divulgada no sistema 
Comprasnet pelo pregoeiro.  

11.3 A proposta deverá:  
11.3.1. Conter especificações do objeto redigidas/datilografada/digitadas com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, descrevendo as 
características do objeto ofertado, em conformidade com a descrição do Termo de 
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Referência, conter data, nome, cargo e assinatura do responsável ou 
representante legal da empresa, podendo utilizar o formulário do ANEXO III deste 
Edital. 
11.3.2 Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social da licitante, 
seu CNPJ/MF e endereço completo, Fone, e-mail, Fax e Nome do Representante. 
A ausência do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser preenchida pelos dados 
constantes no sistema eletrônico.  
11.3.3 Indicar o preço unitário, bem como o preço total por item. 
11.3.4 Fazer constar na proposta de preço oferta firme e precisa, sem alternativa 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado. 
11.3.5 Conter informações do Banco, a Agência, a Cidade praça de pagamento 
e o número da Conta Corrente, para a emissão da Ordem Bancária de 
pagamento do objeto. 
11.3.6 A descrição do objeto deve ser de acordo com a marca proposta pela 
licitante, e não “copia e cola” da descrição do termo de referência, possibilitando 
avaliar adequadamente se as especificações da marca proposta está de acordo 
com o objeto solicitado. 
11.3.7 A descrição base do item que valerá é a que consta no Anexo I deste Edital 
- Termo de Referência.  

11.4 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasgovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.4.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, situado na 
Rua Joaquim Garcia, s/n°, Centro, Camboriú, SC, 88.340-055.  

11.5 As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data estabelecida no item 2.1 deste Edital. 
11.6 Se por motivo de força maior ou caso fortuito, a adjudicação não puder ocorrer 
dentro do prazo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o 
interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 
Campus Camboriú, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, 
por igual prazo, no mínimo. 
11.7 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.  
11.8 Será desclassificada a proposta final que: 

11.8.1 Contenha vícios ou ilegalidades insanáveis. 
11.8.2 Apresentar preços manifestamente inexequíveis. Considera-se inexequível 
a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração. 
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11.9 O pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos que contenham as 
características do material ofertado, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia 
ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, 
prospectos, etc. 
11.10 Poderá também ser solicitado pelo pregoeiro, a seu critério, o envio de amostra(s) 
do(s) item(ns), que deverá(ão) ser apresentada(as) pelo licitante classificado em primeiro 
lugar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação, junto ao 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, localizado na Rua Joaquim Garcia, 
s/n°, Bairro Centro, CEP 88340-055, na cidade de Camboriú – Santa Catarina, para 
conferência do produto com as especificações solicitadas no Termo de Referência. 

11.10.1 Os produtos apresentados e colocados à disposição da Administração 
como amostra serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, 
abertos, desmontados, instalados e submetidos aos testes necessários pela 
equipe técnica responsável, estando disponível para retirada no Campus 
Camboriú do IF Catarinense pela licitante no estado em que se encontrarem ao 
final da avaliação, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
comunicação de disponibilidade pelo IF Catarinense enviada para o e-mail do 
fornecedor cadastrado no SICAF. 

11.10.1.1 Caso a amostra não seja retirada no prazo estabelecido, poderá 
ser integrada ao patrimônio do IFC, utilizada por seu Almoxarifado ou 
descartada. 

11.10.2 A amostra apresentada deverá estar devidamente identificada com o 
nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e 
dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, número 
de referência, código do produto e modelo. 

11.10.2.1 Serão rejeitadas as amostras que apresentarem qualquer tipo de 
defeito que prejudique sua avaliação, forem de qualidade inferior em relação 
às especificações constantes do Termo de Referência e da proposta e 
estiverem desacompanhadas de declaração da licitante de que entregará os 
produtos de acordo com as amostras apresentadas. 

11.11 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

11.11.1 O estabelecido no item anterior aplica-se, no que couber, às amostras. 
11.12 Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido 
preço melhor. Para a resposta do Licitante será concedido prazo de 20 (vinte) minutos 
para resposta.  
11.13 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
12. DA HABILITAÇÃO                                                                         
12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 



Rua Joaquim Garcia, s/n° 

 Camboriú/SC – CEP: 88340-055 

(47) 2104-08 / compras.camboriu@ifc.edu.br 
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

 

                                        
 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF ; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);  

12.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.2 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

12.2.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
12.2.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 
12.2.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
12.2.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

12.3 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 
e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018. 

12.3.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
12.3.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 
respectiva documentação atualizada. 
12.3.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
12.3.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
sistema, no prazo de 2h (duas horas), sob pena de inabilitação.  
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12.3.5 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento 
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
12.3.6 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
12.3.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
12.3.8 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 

12.4 Habilitação jurídica:  
12.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
12.4.1 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
12.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
12.4.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 
12.4.4 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; 
12.4.5 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; 
 

12.5  Regularidade fiscal e trabalhista: 
12.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
12.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
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12.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
12.5.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
12.5.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual;  
12.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.7 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei;   
12.5.8 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
 

12.6 Qualificação Econômico-Financeira: 
12.6.1 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica;  
12.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
12.6.3 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. 
(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);  
12.6.4 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade;  
12.6.5 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
12.6.6 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que 
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
12.6.7 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

12.6.8 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, 
e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10% (dez porcento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente. 
 

12.7 Qualificação Técnica:  
12.7.1 A licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento 
de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

12.8 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 
do último exercício. 
12.9 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.9.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 
12.9.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração 
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

12.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
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ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.  
12.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
12.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 

12.12.1 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno 
porte, em havendo inabilitação, 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 para aceitação da proposta 
subsequente. 

12.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
12.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 
12.15  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO            
13.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste certame, na forma eletrônica, 
ou mediante o encaminhamento de petição por escrito ao Pregoeiro. 

13.1.1 Caso seja encaminhada petição por escrito ao Pregoeiro, deverá esta ser 
protocolada no endereço Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Campus Camboriú, situado na Rua Joaquim Garcia, s/n°, Centro, 
Camboriú, SC, 88.340-055, no horário de 08h30min as 11h30min e 14h00min as 
17h00min. 
13.1.2 Caso opte o licitante pelo envio na forma eletrônica, deverá este 
encaminhar para o endereço: compras.camboriu@ifc.edu.br 

13.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação.  
13.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
13.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: 
compras.camboriu@ifc.edu.br 
13.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 
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13.6 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
13.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                 
14.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico manifestar sua 
intenção de recorrer. 

14.1.1 O pregoeiro assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o 
licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.  
14.1.2 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.2 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
14.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 
recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 
14.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
14.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
14.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
14.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú, 
situado na Rua Joaquim Garcia, s/n°, Centro, Camboriú, SC, 88.340-055, no horário de 
08h30min as 11h30min e 14h00min as 17h00min. 
14.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os 
respectivos prazos legais vencidos. 
14.9 O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, 
reconsiderando a sua decisão ou nesse mesmo período encaminhá-lo ao Diretor Geral do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú, 
devidamente informado para apreciação e decisão no mesmo prazo. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO                                            
15.1 O Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 
15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
Pregoeiro ou quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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15.3 No momento da Homologação, a autoridade competente contará com a ferramenta 
de formação de cadastro de reserva, que registrará os licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, para futura contratação, no 
caso da impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, atendendo ao 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892, de 2013. 

15.3.1 O cadastro de reserva envolverá somente itens com PROPOSTAS 
ADJUDICADAS; 
15.3.2 A autoridade competente informará o prazo de 24 (vinte e quatro horas), a 
contar da homologação, para a adesão, por parte dos fornecedores com 
propostas NÃO RECUSADAS, ao Cadastro de Reserva. 
15.3.3 O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO 
RECUSADAS para que possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do 
primeiro colocado desconsiderando a margem de preferência. 

 
16. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o(s) 
adjudicatário(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação, 
proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos 
de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas. 

16.1.1 Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o 
órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a 
Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante endereço 
eletrônico (registrado na proposta final) para que seja(m) assinada(s) no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
16.1.2 Os prazos acima previstos poderão ser prorrogados uma única vez, por 
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante 
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador. 

16.2 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital 
e seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e 
comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata. 
16.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e 
demais condições. 
16.4 O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 
 
17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
17.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
 
18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO 
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18.1 A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto n° 7.892, de 2013, conforme previsto na Minuta de Ata 
anexa a este Edital. 
 
19. DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES) 
19.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão convocará o licitante vencedor para no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis efetuar a assinatura da Nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 
8.666, de 1993, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. 
19.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração 
19.3 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência.  
19.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante 
realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados 
- CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
19.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
 
20. DO PREÇO  
20.1 O objeto do presente Edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da(s) 
licitante(s) vencedora(s), que será fixo, podendo, contudo, ser revisto, observadas as 
prescrições contidas no art. 17 e seus parágrafos do Decreto 7.892/2013. 
 
21. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO  
21.1 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, conforme o § 
1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013. 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada, os critérios de recebimento e 
aceitação do objeto são os estabelecidos no Termo de Referência. 
 
23. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
23.1 Os prazos e as condições da prestação do serviço estão previstos no Termo de 
Referência. 
 
24. DO PAGAMENTO  
24.1 O prazo para pagamento será de até 30 (Trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo dos materiais pelo chefe do almoxarifado através do “atesto” da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

24.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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24.1.2 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 
obrigações assumidas.  
24.1.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante 
protocolo de ICMS nº 85 de 09 de Julho de 2010. 
24.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

24.2 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. 
24.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

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

24.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
24.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
24.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
24.7 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 até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento 
VP = Valor a ser pago 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX)   I = (6/100)  I = 0,0001644 
   365        365 
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25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                           
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 
3.555 de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 2005 a Licitante/Adjudicatária que não assinar 
o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta, apresentar 
documentação falsa, deixar de entregar os documentos exigidos no certame, não 
mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade, comportar-se de modo inidôneo, 
cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa e/ou ensejar o retardamento da execução do 
certame. 

25.1.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP 
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

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

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

25.2.2.1 Moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por ocorrência de 
fato em desacordo com o estabelecido neste Edital e na proposta da(s) 
Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, uma vez comunicados oficialmente. 
25.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 
de empenho ou instrumento equivalente, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista 
no subitem 25.2.2.1,recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
uma vez comunicados oficialmente. 

25.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação ou contratação com o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos. (Parecer 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c 
Orientação Normativa 49, de 25/04/2014). 
25.2.4 Impedimento de participar em licitação ou contratação com a Administração 
Pública Federal e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos 
(Parecer 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 49, de 
25/04/2014).  
25.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados. 

25.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
25.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
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administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 
1999. 
25.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração observado o princípio da proporcionalidade. 
25.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 
25.7 Caso a Contratante determine a multa deverá esta ser recolhida no prazo máximo de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú. 
25.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
26. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA                                                          
26.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

26.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam. 
26.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

26.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

26.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
26.2.3 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                           
27.1 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
27.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
27.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e 
as exatas compreensões da sua proposta durante a realização da sessão pública deste 
Pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame 
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 
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27.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
27.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
do Instituto Federal Catarinense ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar seu julgamento e decisão. 
27.6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pelos custos de elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
27.7 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 
Campus Camboriú, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
27.9 A Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
– Campus Camboriú poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou mediante provocação 
de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
27.10 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do Pregão, este será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
27.11 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações bem como 
equipamentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico às licitantes 
interessadas em participar deste Pregão. 
27.12 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú ou ainda nos sítios: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.camboriu.ifc.edu.br/ 

27.12.1 O orçamento de referência elaborado na fase interna da licitação, consta 
nos autos do processo administrativo referente à licitação, previsto no art. 3° da 
Lei 10.520/02, e os interessados poderão ter vista ao processo, encaminhando 
pedido ao setor de compras, no Departamento de Administração e Planejamento 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus 
Camboriú, situado na Rua Joaquim Garcia, s/n°, Centro, Camboriú, SC, 88.340-
055, no horário de 08h30min as 11h30min e 14h00min as 17h00min. 

27.12.1.1 O pedido de vista poderá ser encaminhado por e-mail: 
compras.camboriu@ifc.edu.br, ou pessoalmente.  

27.12.2 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis 
pelo acompanhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem, 
das eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a 
questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura 
possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e 
da abertura da sessão pública. 
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27.13 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
27.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
27.15 Compõem este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo III - Modelo de Proposta; 

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

 
 

Camboriú (SC), 23 de outubro de 2019. 
 
 

 Rogério Luis Kerber 
Diretor Geral 

Port. 291/16 de 26/01/2016, D.O.U de 27/01/2016 
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2019  
 

PROCESSO Nº 23350.002139/2019-31 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DA JUSTIFICATIVA DO PEDIDO 

 
O Instituto Federal Catarinense é um ente autárquico federal criado pela Lei 

Federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e teve origem na integração das escolas 
agrotécnicas de Concórdia, Rio do Sul e Sombrio e dos colégios agrícolas de Araquari e 
Camboriú, que eram vinculados à Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, a 
trajetória formativa do IFC se integra às demandas sociais e aos arranjos produtivos 
locais/regionais com cursos da educação profissional e tecnológica: qualificação 
profissional, educação profissional técnica de nível médio, graduação e pós-graduação – 
lato e stricto sensu. 

O IFC atualmente possui 15 unidades ao longo do estado de Santa Catarina e a 
sua Reitoria está localizada na cidade de Blumenau. A estrutura multicampi confere a 
necessidade de ações conjuntas a fim de proporcionar maior eficiência na gestão dos 
recursos públicos e transparência nas ações executadas em prol da comunidade. 

Dentre as ações realizadas pelo IFC com o intuito de aumentar a eficácia no uso 
dos recursos orçamentários e administrativos, destaca-se a implementação das compras 
institucionais, cujo objetivo é a obtenção de ganhos de escala, sustentabilidade, maior 
racionalidade burocrática, a padronização de produtos adquiridos e a diminuição de 
custos processuais ou administrativos. 

Desse modo, a partir da implementação da política de compras institucionais e de 
uma agenda de compras que abrange as unidades do IFC por meio da Portaria Normativa 
nº 15/2018 - PROAD/IFC, o Campus Camboriú tem a missão de elaborar o estudo e 
gerenciar o processo para eventual aquisição de equipamentos e insumos agrícolas para 
atender à necessidade de toda a rede IFC. A mesma ação abrange os materiais de 
expediente também objetos desse certame.  

Os itens listados abaixo foram licitados em pregões eletrônicos anteriores e 
obtiveram resultados fracassados (cancelados ou desertos), sendo necessário o 
retrabalho.  
 
2. OBJETO 
2.1 O objeto deste Pregão Eletrônico para Eventual Aquisição de Insumos Agrícolas e 
Materiais de Expediente – remanescentes- para o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú e Demais Órgãos 
Participantes, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I, 
demais condições deste edital e de acordo com os itens, quantidades e valores 
estabelecidos abaixo: 
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1 2 KG 
Acaricida para combater varroa a base 
de ácido oxálico. Similar ecovar. 
Pacote 1kg 

R$      
100,00 

6 1           5       0       

2 4 LITRO 

Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 
composição sal dimetilamina, 
concentração 80,6 p/v, apresentação 
concentrado solúvel, número de 
referência química cas 2008-39-1. 
Referencia comercial 2-4d nortox; 
atrazina ou 806rn.  

R$         
46,94 

180 125           35       0 20     

3 5 GRAMA 

Ácido gliberélico, aspecto físico pó 
branco ou esbranquiçado, fórmula 
química c19h22o6 (giberelina a3), peso 
molecular 346,37, grau de pureza teor 
mínimo de 90, número de referência 
química cas 77-06-5.  

R$         
46,79 

110 30           50       30       
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4 6 FRASCO 
DE 5GR 

Ácido indol-3-butírico, aspecto físico 
cristal incolor à levemente 
esbranquiçado, inodoro, fórmula 
química c12h13no2, peso molecular 
203,24, teor de pureza mínima de 99, 
característica adicional reagente, 
número de referência química cas 133-
32-4 . Hormônio de enraizamento. Aib . 
Embalagem: frasco de 5g. 

R$         
49,67 

2415 725   200       350       1140       

5 13 LITRO 

Agente espumante, composição 
polimeril solúvel, cloreto e sulfato de na, 
ca e mg, aspecto físico líquido, 
aplicação uso agrícola, características 
adicionais anticongelante, anticorrosivo 
e conservante. Litro . 

R$         
45,67 

20             20       0       

6 45 LITRO 

Biofertilizante foliar, formulado com um 
extrato natural, constituído à base de 
quitosana oligossacárido com efeito 
estimulante do metabolismo vegetal. 1 l 

R$         
60,50 

13 1   2       5       5       

7 68 LITRO 

Herbicida seletivo sistêmico, 
concentrado emulsionável. 
Composição: Tepraloxidim 20% (200 
g/litro). O produto deverá apresentar 
validade mínima de 12 meses. 
Embalagem de 1 litro. Referência: 
Aramo 200. 

R$       
179,00 

10                     0 10     
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8 90 FRASCO 
1 LITRO 

ESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO 
COPOLÍMERO DE POLIESTER E 
SILICONE, CONCENTRAÇÃO 1.000, 
APLICAÇÃO FUNGICIDAS, 
HERBECIDAS E INSETICIDAS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
ADJUVANTE, DISPERSÍVEL, CLASSE 
TOXICOLÓGICA II-  REFERENCIA 
COMERCIAL Silwet L-77 AG . Frasco 
1 litro. 

R$    
57,83 

62 7           45       5 5     

9 113 LITRO 

Herbicida glifosato 480 g/litro, 
sistêmico, para aplicação em pós-
emergência, concentrado solúvel, não 
seletivo, sal de isopropileno. (roundup - 
similar ou equivalente) com data de 
fabricação de no máximo 90 dias antes 
da data de entrega.  .  

R$         
41,64 

660 250 5 5       150       50 200     

10 120 UNID 

Herbicida, clorimurom-etílico, 
concentração 25 p/p, forma física 
granulado dispersível, número de 
referência química cas 90982-32-4. 
Referencia comercial clorimuron 
nortox ou classic . Frasco de 100 gr  

R$       
147,99 

20             20       0       
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11 241 FRASCO 
1 LITRO 

Solução desinfetante à base de 
glutaraldeído e amônia 
quaternária.composição: glutaraldeído 
a 50% 32 ml, cloreto de benzalcônio a 
80% 10 ml, aldeído etanólico 3 ml, 
veículo q.s.p. 100 ml. Referência nome 
comercial:avt 450 desinfetante. 
Vencimento: 75% do prazo de validade 
no momento da entrega. Frasco 1 litro.              

R$         
49,20 

140 130           10       0       

12 284 KILO 

Fungicida Protetor. Ingrediente ativo: 
Famoxadona 62,5 g/kg + mancozebe 
625 g/kg. Mancozebe, composição: 
associado com famoxadona, 
concentração: 62,5% + 6,25% p,p, 
apresentação: granulado dispersível. 

R$         
43,63 

3 3                           

13 286 LITRO 

Herbicida seletivo para as culturas de 
alho e cebola. Grupo químico: 
Benzonitrila. Ingrediente ativo: 
Octanoato de Ioxinila 335 g/L. 
Referência: Totril. Frasco de 1 Litros 

R$         
54,87 

103 2   100       1               

14 325 KG 

Adubo da fórmula 10.10.10 . Adubo 
químico, aspecto físico: pó,granulado, 
cor: branca, composição básica: npk 
(10.10.10) 

R$         
17,08 

100 100                           
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15 129 LITRO 

Inseticida, composição deltametrina, 
concentração 25g/litro, embalagem de 
1lt, apresentação emulsão aquosa. 
Vencimento: 75% do prazo de validade 
no momento da entrega . Deltametrina, 
concentração: à 2,5%, forma física: 
solução para pulverização tópica, uso: 
uso veterinário 

R$         
94,25 

30 20           10       0       

16 165 KILO 

Ração para peixe. Ração extrusada e 
posteriormente moída, fina (pó), para 
pós-larvas e alevinos de peixes (inicial). 
Níveis de garantia: umidade (máx.): 
13%; proteína bruta (mín.): 55%; 
extrato etéreo (mín.): 10%; fibra (máx.): 
5%; cinzas (máx.): 14%; cálcio (máx.): 
2%; fósforo (mín.): 0,6%. . Com 
validade mínima de 6 meses na data de 
entrega.vencimento: 75% do prazo de 
validade no momento da entrega . 
Sacos com no máximo 25 kg 

R$           
4,10 

3650           1250 2000         400     
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 17 170 KILO 

Ração patos crescimento. Tipo 
peletizada. A ração devera ter os 
seguintes níveis de garantia: umidade 
(máx.) 130; proteína bruta (min.) 185 g; 
extrato etéreo (min) 29 g; matéria 
fibrosa (máx) 35 g; matéria mineral 
(max.) 81g; cálcio (max) 11 g; cálcio 
(mim) 9 g; fósforo (min) 5000 mg; flúor 
(max)50 mg;  sódio (min) 1850 mg; 
cobalto (min) 1 mg; cobre (min) 14 mg; 
iodo (min) 2 mg; manganês (min) 72 
mg; selênio (min) 0,25mg; zinco (min) 
72 mg; ferro (min) 50mg; lisina (min) 13 
g; metiotina (min) 1,600 mg;  ácido 
pantotênico (min) 12 mg; ácido fólico 
(min) 2 mg; colina (min) 340 mg; biotina 
(min) 0,15 mg; vitamina b1 (min) 3 mg; 
vitamina b2(min) 10 mg; vitamina b3 
(min) 45 mg; vitamina b6 (min) 3 mg; 
vitamina b12 (min) 15 mcg; vitamina k3 
(min) 10 mg; vitamina a (min) 10.000 ui; 
vitamina d3 (min) 3.000ui; etoxiquin 
(min) 250 mg; energia metabolizável 
(min) 2.918 kcal.  Sacos com no 
máximo 25 kg 

R$           
6,96 1250     1250                       
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18 175 KILO 

Ração suíno pré-inicial. Tipo triturada. 
A ração deverá ter no mínimo, pb 
19%,em 3400, mf 4%, ca 0,90%, p. 
0,75%.lisina 1,40%, met. 0,42%, met. + 
cist. 0,84%, tre 0,84%, trip. 0,25%, na 
0,15%. Ingredientes da ração: milho = 
650,00 kg; farelo de soja = 300,00 kg; 
núcleo = 50,00 kg; total = 1000,00 
kg.vencimento: 75% do prazo de 
validade no momento da entrega. 
Sacos com no máximo 25 kg 

R$           
5,59 

5600 2500   1475                 1625     

19 247 KILO 

Suplemento mineral para novilhas de 
leite. Vencimento: 75% do prazo de 
validade no momento da entrega. Saco 
de no máximo 30 kg 

R$           
3,25 

600 300   300                       
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20 248 KG 

Suplemento mineral para ovinos, com 
minerais orgânicos sob a forma de 
carbo-amino-fosfo-quelato, pronto para 
uso em saleiros e ou utilizado na 
formulação de rações balanceadas. 
Níveis de garantia e enriquecimento 
mínimos por kg do produto: cálcio 97,00 
g, fósforo 87,00 g, sódio 147,00 g, 
enxofre 18,00 g, cobalto 40,00 mg, 
cobre orgânico 590,00 mg, cromo 20,00 
mg, ferro 1.800,00 mg, iodo 80,00 mg, 
manganês 1.300,00 mg, selênio 15,00 
mg, molibdênio 300,00 mg, zinco 
3.800,00 mg, flúor (máximo) 870,00 mg 
e solubilidade do fósforo em ácido 
cítrico  2% (mínimo) 95%. O produto 
deverá ser registrado no ministério de 
agricultura, pecuária e abastecimento.          
Suplemento alimentar animal, tipo 
mineral, ingredientes ca, 
p,na,mg,s,co,fe,i,mn,se,zn e f, 
aplicação p/ ovinos, aspecto físico 
pó, características adicionais pronto 
p/ uso .  Kilo 

R$           
4,30 

15 15                           

21 249 KG 

SUPLEMENTO MINERAL PARA 
VACAS EM LACTAÇÃO, 
VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE 
VALIDADE NO momento DA 
ENTREGA. SACOS COM NO MÁXIMO 
30 kg 

R$           
3,08 

4650 450   1800               900 1500     
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22 250 KG 

Suplemento mineral para vacas secas 
pré parto. Vencimento: 75% do prazo 
de validade no momento da entrega. 
Sacos com no máximo 30 kg 

R$           
4,54 

900 300                   600       

23 60 KILO 

Casquinha de soja tipo peletizada. 
Composição: matéria seca 88%, 
energia bruta 3.262 kcal/kg, proteína 
bruta 13,2%, fibra bruta 34,5%; cálcio 
0,5%; fósforo 0,2%; mg 
0,2%vencimento: 75% do prazo de 
validade no momento da entrega. 

R$           
3,11 17500 17500                           

24 60 KILO 

Casquinha de soja tipo peletizada. 
Composição: matéria seca 88%, 
energia bruta 3.262 kcal/kg, proteína 
bruta 13,2%, fibra bruta 34,5%; cálcio 
0,5%; fósforo 0,2%; mg 
0,2%vencimento: 75% do prazo de 
validade no momento da entrega. 

R$           
3,11 

25             25               
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25 306 KG 

Suplemento mineral para matrizes 
bovinas de corte criadas a campo, com 
minerais orgânicos ( moléculas tq, cq e 
fq ), pronto para uso, fornecido puro 
nos cochos saleiros, sem promotor de 
crescimento e eficiência alimentar. Com 
níveis de garantia e enriquecimento 
mínimos por kg do produto: cálcio 
111,00 g, fósforo 90,00 g, sódio 141,00 
g, iodo 75,00 mg, cobre quelatado 
1.500,00 mg, cobalto 60,00 mg, ferro 
quelatado 1.800,00 mg, manganês 
quelatado 1.800,00 mg, selênio 
quelatado 17,00 mg, zinco quelatado 
4.500,00 mg, enxofre 18,00 g, cromo 
quelatado 20,00 mg, solubilidade do 
fósforo ( p ) em ácido cítrico a 2% ( 
mínimo ) 95%. Com prazo de validade 
mínimo de 6 meses nas datas de 
entrega. O produto deverá ser 
registrado no ministério de agricultura, 
pecuária e abastecimento.  Sacos com 
no máximo 30 kg 

R$           
3,10 

1100 1100                           
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26 158 KILO 

Ração animal, frango corte 
crescimento, triturada, 3100 em, pb 
19%, cálcio 0,9%, fósforo 0,58%, lisina 
1,0 %, metionina + cistina 0,8%, 
antioxidante, coccidiostático, promotor 
de crescimento, milho farelo de soja, 
farelo de arroz, farinha de carne, 
núcleo,  sacos com no máximo 25 kg 

R$           
7,56 

125   125                         

27 159 KILO 

Ração animal, frango corte inicial, 
farelada, 3000 kcal em/kg, pb 21%, 
cálcio 1,1%, fósforo 0,6%, lisina 1,0 %, 
metionina + cistina 0,8%, antioxidante, 
coccdiostático, promotor de 
crescimento, milho, farelo de soja, 
farelo de arroz, farinha de carne, núcleo 
14,70 kg, sacos com no máximo 25 kg 

R$           
9,91 

125   125                         



Rua Joaquim Garcia, s/n° 

 Camboriú/SC – CEP: 88340-055 

(47) 2104-08 / compras.camboriu@ifc.edu.br 
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

 

                                        
 

28 160 KILO 

Ração animal, frango corte retirada, 
triturada, 3200 em, pb 18%, cálcio 
0,8%, fósforo 0,60%, lisina 0,9 %, 
metionia + cistina 0,7%, antioxidante, 
ausência de coccidiostático, ausência 
de promotor de crescimento, milho, 
farelo de soja, farelo de arroz, farinha 
de carne, núcleo, sacos com no 
máximo 25 kg 

R$           
8,64 

125   125                         

29 278 KG 

Ração peletizada para suínos na fase 
de gestação. Vitamina a (mín.) 15.000 
ui, vitamina d3 (mín.) 5.000 ui, vitamina 
e (mín.) 11 ui, vitamina k3 (mín.) 3 mg, 
vitamina b1 (mín.) 2 mg, vitamina b2 
(mín.) 6 mg, vitamina b6 (mín.) 1 mg, 
vitamina b12 (mín.) 16 mcg, lisina (mín.) 
4.000 mg, metionina (mín.) 2.000 mg, 
ácido pantotênico (mín.) 10 mg, ácido 
nicotínico (mín.) 36 mg, ácido fólico 
(mín.) 0,4 mg, ferro (mín.) 110 mg, 
cobre (mín.) 20 mg, zinco (mín.) 100 
mg, manganês (mín.) 140 mg, selênio 
(mín.) 0,6 mg, iodo (mín.) 2 mg, 
umidade (máx.) 130 g, proteína bruta 
(mín.) 170 g, extrato etéreo (mín.) 30 g, 
matéria fibrosa (máx.) 70 g, matéria 
mineral (máx.) 80 g, cálcio (mín./Máx.) 
10/20 g, fósforo (mín.) 5.000 mg, 
energia metabolizável 3250 
kcal/kg.fabricante deverá possuir 

R$           
2,27 

6000 6000                           
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certificado de registro de 
estabelecimento na atividade fabricante 
junto ao ministério da agricultura e 
pecuária e abastecimento dentro do 
prazo de validade. SACOS COM NO 
MÁXIMO 25 KG 
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30 161 KG 

Ração para cão adulto  –  raças 
frandes "super premium" . Comprosição 
básica: quirera de arroz, milho integral 
moído, farinha de vísceras de aves, 
farinha de proteína isolada de suíno, 
gordura suína, glúten de milho*, polpa 
de beterraba, óleo de peixe refinado, 
óleo de soja refinado*, levedura seca 
de cervejaria, gordura de frango, 
zeolita, sulfato de condroitina, 
hidrocloreto de glicosamina, extrato de 
marigold, cloreto de sódio (sal comum), 
cloreto de potássio, carbonato de 
cálcio, fosfato bicálcico, fosfato 
monocálcico, fosfato monossódico, 
vitaminas (a, c, e, d3, b1, b2, b6, b12, 
pp), ácido pantotênico, biotina, ácido 
fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, 
sulfato de cobre, óxido de manganês, 
óxido de zinco, iodato de cálcio, 
selenito de sódio, cobre aminoácido 
quelato, manganês aminoácido quelato, 
zinco aminoácido quelato, fígado de 
frango, taurina, antioxidante (bha). 
*milho integral moído e glúten de milho 
geneticamente modificados por bacillus 
thurigiensis e streptomyces 
viridochromogenes; óleo de soja 
refinado produzido a partir de soja 
geneticamente modificada por 
agrobacterium sp. 
Níveis de garantia desejáveis: 

R$         
13,25 

3013 3000 5         8       0       
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proteína (mínimo) 24% / extrato etéreo 
(mínimo) 14% / umidade (máxima) 10% 
/ matéria fibrosa (máxima) 4,5% / 
matéria mineral (máxima) 8% / cálcio 
(máximo) 1,6% 
cálcio (mínimo) 0,8% / fósforo (mínimo) 
0,5%   
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31 163 KG 

RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES DE 
RAÇAS GRANDES “SUPER 
PREMIUM” (de 2 a 15 meses de idade). 
COMPOSIÇÃO BÁSICA: Quirera de 
arroz, farinha de proteína isolada de 
suíno, farinha de vísceras de aves, 
glúten de milho*, milho integral moído*, 
aveia descascada, gordura de frango, 
gordura suína, casca de ervilha, óleo de 
peixe refinado, polpa de beterraba, 
zeolita, ovo desidratado, óleo de soja 
refinado*, sulfato de condroitina, 
hidrocloreto de glicosamina, psyllium, 
frutooligossacarídeos, tripolifosfato de 
sódio, parede celular de levedura 
(MOS), óleo de borragem, glúten de 
trigo, extrato de Marigold, carbonato de 
cálcio, cloreto de potássio, cloreto de 
sódio (sal comum), fosfato bicálcico, 
fosfato monocálcico, vitaminas (A, C, E, 
D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido 
pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto 
de colina, sulfato de ferro, sulfato de 
cobre, óxido de manganês, óxido de 
zinco, iodato de cálcio, selenito de 
sódio, cobre aminoácido quelato, 
manganês aminoácido quelato, zinco 
aminoácido quelato, fígado de frango, 
taurina, DL-metionina, L-carnitina, L-
lisina, antioxidante (BHA). *milho 
integral moído e glúten de milho 
geneticamente modificados por Bacillus 

R$         
13,25 

3000 3000                   0       
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thurigiensis e Streptomyces 
viridochromogenes; óleo de soja 
refinado produzido a partir de soja 
geneticamente modificada por 
Agrobacterium sp. 
Níveis de garantia desejáveis: 
Proteína (mínimo) 28% / Extrato Etéreo 
(mínimo) 12% / Umidade (máxima) 12% 
/ Matéria Fibrosa (máxima) 6%  / 
Matéria Mineral (máxima) 8% / Cálcio 
(máximo) 1,6% 
Cálcio (mínimo) 8,0%  / Fósforo 
(mínimo) 0,6%  
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32 217 KG 

Semente sorgo qualimax hibrido 
simples com poder germinativo acima 
de 80%, ciclo semi precoce, sistema 
radicular ramificado e profundo, para 
produção de silagem. 

R$         
10,66 

170 40 10 10       90       20       

33 197 LATA Semente de chicoria peletizada. 1000 
gr lata 

R$       
155,43 

7             2       2 3     

34 202 KG 
Semente de ervilhaca. Semente pura 
(% mínima) = 97%. Germinação (% 
mínima) - 70 %.  

R$           
7,55 

1020 200 10 100     20 340       300 50     

35 211 PACOTE Semente de salvia hibrida . Pacote com 
mínimo 3gr 

R$         
21,59 

23 6 1 1       1       10 4     

36 214 PACOTE Semente de tomate cereja híbrido 
cascade. Embalagem com mínimo 4 gr 

R$           
9,80 

18 2 4         2       5 5     

37 258 UNID 
Tela excluidora de rainha, em madeira 
e plástico, para alvado de ninho, para 
caixa padrão langstroth 

R$         
27,87 

45 20           15         10     

38 328 UNID 

Balde, material: plástico, tamanho: 
pequeno, material alça: arame 
galvanizado, capacidade: 20 l, 
características adicionais: graduado, 
com alça, formato: cilíndrico 

R$       
146,04 

10 10                           

39 149 KILO Pólen, pólen agrícola, origem brasil, 
pacote 1kg. 

R$       
120,30 

18 3           10         5     
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40 267 UNID 

Tubo de engate roscavel de pvc rigido 
para sistema de irrigação, com 6 
metros de comprimento e 3” (75 dn). 
Tubo pvc roscável, aplicação: irrigação, 
cor: azul, diâmetro nominal: 3 pol, 
comprimento: 6 m 

R$         
70,64 130             130               

41 365 KG 

Condimento salame italiano. 
Ingredientes: sal, maltodextrina, 
estabilizante, realçador de sabor, 
antioxidante, especiarias naturais, 
conservante e aroma natural de 
especiarias. Embalagens de 01 kg para 
preparo de no mínimo 20 kg de massa 
total para embutimento. Data de 
fabricação não superior a 30 dias da 
data de entrega. Kg 

R$         
14,92 

50 50                           

42 366 KG Lácteos: cloreto de cálcio liquido 
solução de 40% de concentração. 

R$         
12,67 

50 50                           

43 21 UNID 

CALCULADORA  financeira, medidas 
aproximadas (lxaxp) 12,7 x  7,87 x 
1,52, mais de 120 funções, modo RPM, 
TIPO TECLADO NUMÉRICO, Visor Em 
Lcd De 1 Linha Com Espaço Para Até 
10 Dígitos, Desligamento Automático, 
Programação De Teclas, Aritmética De 
Data e Capacidade De Memória Para 
99 Passos. ACESSÓRIOS MANUAL 
EM PORTUGUÊS, CAPA 
PROTETORA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS BATERIA LONGA 
DURAÇÃO 

R$       
262,33 

75 15             5   5 0   50   
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44 48 UNID 

Envelope plástico coextrusado, 2 a 3 
camadas, para provas, branco ou 
cinza, com lacre de segurança 
inviolável de adesivo anti violação, tipo 
envelope dos correios, tamanho. 32cm 
x 40cm, gramatura entre 12g e 16g. 
Envelope plástico aba adesiva, 
material: plástico coextrusado, largura: 
320 mm, comprimento: 400 mm, cor: 
cinza, tipo adesivo: hot-melt de alta 
segurança, aplicação: envelopamento 
de provas 

R$           
1,16 

4680   100       1500 80 500     2000 200 100 200 

45 58 UNID 

Esquadro profissional em aço 
carbono. Com 1,5 mm espessura, 
acabamento da régua em verniz, cabo 
de metal com furação dupla, dimensão 
10".  Esquadro, tipo: precisão, 
material régua: aço carbono, material 
cabo: metal, comprimento régua: 10 
pol, tipo graduação: dupla, 
características adicionais: cabo com 
furação dupla 

R$         
25,71 

13 3             10     0   0   

46 64 UNID 

ETIQUETA ADESIVA, PAPEL BOPP 
TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM,  
ALTURA 150 MM, ROLO de uma 
COLUNA COM 1.000 ETIQUETAS,  
ADESIVO A BASE DE BORRACHA E 
LINER POLIPROPILENO. 

R$         
21,46 

24 5           3     1 15   0   
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47 100 
TUBO 
COM 6 
MINAS 

MINA GRAFITE, MATERIAL 
GRAFITA, PARA COMPASSO, 2MM, 
COM MÍNIMO 2,4 CM COMPRIMENTO 
- tubo com mínimo 6 unidades.  

R$           
4,48 166 100         36   10   10 10   0   

48 113 BLOCO 

PAPEL DESENHO, tipo canson, COR 
BRANCA, GRAMATURA 160, 
TAMANHO A4, espiralado, BLOCO 
COM 50 FOLHAS . Papel desenho, 
cor: branca, gramatura: 160 g,m2, 
tamanho: a4 

R$         
59,50 

175 50           25 50   20 0   30   

49 150 UNID 

RÉGUA DE ESCALA, MATERIAL 
AÇO INOX , COMPRIMENTO 50 cm, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
GRADUADA,. Régua comum, material: 
aço, comprimento: 50 cm, graduação: 
centímetro,milímetro, tipo material: 
rígido 

R$         
25,71 

371 3 10 70   20   63 15 30 60 0   100   

50 152 UNID 

Ribbon de resina para impressora 
térmica marca elgin modelo l42, 
colorido, utilizado para impressão em 
aplicações como poliester, poleitileno, 
bopp, pvc e etiqueta auto adesiva 
plástica, com largura de 110mm e 
comprimento de 91 metros.   

R$    
21,63 

35 25             10     0   0   



Rua Joaquim Garcia, s/n° 

 Camboriú/SC – CEP: 88340-055 

(47) 2104-08 / compras.camboriu@ifc.edu.br 
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

 

                                        
 

51 154 UNID 

Ribbon, material fita, largura 60, cor 
colorido, aplicação impressora de 
cartão pvc iita plus. 5 painéis de cor 
(ymcko) sendo amarelo (y), magenta 
(m), ciano (c), preto (k) e overlay (o) 
que é camada de revestimento. 
Mínimo de 200 impressões.  

R$       
399,11 

959 900         10 6 20 5 5 10 2 1   

52 49 UNID 

Envelope, material: kraft, modelo: saco 
padrão, tamanho (c x l): 240 x 340 mm, 
cor: parda, gramatura: 80 g,m2, 
acabamento: relevo 

R$           
0,34 

1500           1500                 

53 59 UNID 

Estilete, tipo: lâmina retrátil, espessura: 
18 mm, material corpo: plástico, 
características adicionais: 1 trava 
automática e 1 trava manual 

R$           
9,38 

48           48                 

54 62 CAIXA 

Etiqueta adesiva, material papel, cor 
branca, largura 33, comprimento 105, 
aplicação copiadora, formato 
retangular, caixa com 100 folhas. 

R$       
29,41 

10           10                 

55 70 UNID 
Fita adesiva, material papel kraft, tipo 
gomada, largura 50, comprimento 50, 
cor marrom, aplicação empacotamento 

R$         
13,18 

112           112                 

56 72 UNID 

Fita adesiva, material polipropileno 
transparente, tipo monoface, largura 
45, comprimento 45, cor incolor, 
aplicação multiuso 

R$           
5,29 

60           60                 
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57 73 UNID Folha isopor, comprimento: 97,5 cm, 
largura: 72,5 cm, espessura: 2 cm 

R$           
7,30 

120           120                 

58 80 CAIXA 

Grampo 106/8 para grampeador 
manual de tapeceiro, material 
superficial cobreado,  caixa com 2.500 
grampos 

R$         
12,11 

10           10                 

59 86 CAIXA 
12 cores 

Lápis de cor, material: madeira, cor: 
diversas, formato: hexagonal, 
características adicionais: lápis de cor 
aquarelável 

R$         
21,43 

10           10                 

60 79 UNID 

Grampeador, tratamento superficial 
pintado, material metal, tipo mesa, 
capacidade 25, tamanho grampo 26/6, 
características adicionais base plástica 
antiderrapante, cabeça em plástico. 
Será exigido o envio de catálogo, 
folder ou modelo do produto via 
comprasnet 

R$         
27,16 

130           130                 

61 92 UNID 

Lapiseira, material: metal, diâmetro 
carga: 0,7 mm, características 
adicionais: c,prendedor, ponta e 
acionador de metal c,borracha 

R$         
18,57 

36           36                 

62 93 UNID 

Lapiseira, material plástico, diâmetro 
carga 0,9, características adicionais 
c/prendedor, ponta e acionador de 
metal c/borracha 

R$         
22,56 

36           36                 
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63 95 UNID 

Marcador quadro branco 
recarregável cor a ser definida no 
envio da nota de empenho.  Especial 
para quadro branco,  com ponta 
acrilica macia, que apague facilmente. 
Ponta de poliester de 6.0mm. 
Espessura de escrita 2.3mm. Permite 
traço grosso e fino. 
Será exigido o envio de catálogo, 
folder ou modelo do produto via 
comprasnet 

R$           
9,26 

480           480                 

64 100 
TUBO 

COM 12 
MINAS 

Mina grafite, material grafita, 
diâmetro 0,90, comprimento 60, dureza 
2b 

R$           
4,29 

36           36                 

65 99 
TUBO 

COM 12 
MINAS 

Mina grafite, material grafita, 
diâmetro 0,70, comprimento 60, dureza 
2b 

R$           
4,28 

36           36                 

66 102 UNID 

MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE 
PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA 
PLÁSTICO, MATERIAL CARGA 
CREME ATÓXICO, VALIDADE CARGA 
1 ANO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS NÃO CONTÉM 
GLICERINA E NÃO MANCHA, 
COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO, 
GLICÓIES E ESSÊNCIAS, contendo 
12gr 

R$           
3,64 

10           10                 
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67 106 PCTE 
100 FL 

Papel almaço, material: celulose 
vegetal, gramatura: 56 g,m2, 
comprimento: 325 mm, tipo: pautado, 
largura: 215 mm 

R$         
11,30 

30           30                 

68 110 PACOTE 

PAPEL CARTÃO, RÍGIDO, DUPLA 
FACE, GRAMATURA 280, LARGURA 
50, COR a ser definida no envio da 
nota de empenho, COMPRIMENTO 70, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
FOSCO, PACOTE COM 10 UNIDADES 

R$         
14,25 

60           60                 

69 119 RESMA 

Papel sulfite, material celulose vegetal, 
cor branca, gramatura 75g/m2, 
comprimento 420mm, largura 297 mm, 
formato a3 . Pacote com 500 folhas 

R$     
44,97 

10           10                 

70 121 UNID 

Pasta arquivo, material papelão 
prensado c/ revestimento polipropileno, 
tipo registradora az, largura 285, 
altura 345, lombada 73, cor preta, 
características adicionais ferragem 
niquelada de alavanca alta precisão, 
características adicionais 2 etiqueta 
dupla face na lombada com porta 
etiqueta 

R$         
15,16 

120           120                 

71 122 UNID 

Pasta arquivo, material plástico 
transparente, tipo documento, largura 
245, altura 335, lombada 40, cor fumê, 
características adicionais com aba e 
elástico, aplicação documentos 

R$           
3,67 

50           50                 
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72 125 PCTE 5 
UNID 

Pasta arquivo, material: plástico, tipo: 
suspensa, largura: 240 mm, altura: 360 
mm, cor: incolor, prendedor interno: 
trilho, características adicionais: 
transparente e com visor 

R$         
21,97 

400           400                 

73 126 UNID 

Pasta arquivo, material polipropileno, 
largura 23, altura 33,50, cor cristal, 
tamanho ofício, características 
adicionais grampo trilho plástico 

R$           
2,05 

100           100                 

74 130 

CAIXA 
COM 
100 

UNID 

Percevejo, material: metal, tratamento 
superficial: galvanizado, tamanho: 6 

R$           
3,63 

10           10                 

75 132 CAIXA  

PINCEL ATÔMICO, MATERIAL 
PLÁSTICO, tinta a base de alcool, 
TIPO PONTA CHANFRADA, 
recarregável, COR a ser definida no 
envio da nota de empenho  . CAIXA 
COM 12 UNIDADES  

R$         
50,31 

96           96                 

76 134 UNID 

Pincel desenho, material cabo 
madeira, tipo ponta chato, cerda 
sintética, cabo longo, virola em 
alumínio, tamanho 12 

R$         
10,06 

10           10                 

77 139 UNID 

PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO 
MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, 
MATERIAL CERDA PÊLO SINTÉTICO,  
virola alumínio, TAMANHO 08 

R$         
11,16 20           20                 
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78 142 UNID 

Pincel, cerdas formato arredondado 
tipo língua de gato, sintéticas, virola 
em alumínio, cabo madeira. Tamanho 
10 

R$         
13,77 

20           20                 

79 143 UNID 

Pincel, cerdas formato arredondado 
tipo língua de gato, sintéticas, virola 
em alumínio, cabo madeira. Tamanho 
14 

R$         
15,64 20           20                 

80 146 UNID 

Prancheta portátil, material acrílico, 
comprimento 340, largura 235, 
espessura 3, cor fumê, características 
adicionais prendedor plástico, bordas 
arredondadas e laterais 

R$         
13,79 

50           50                 

81 148 UNID 

Prendedor papel, material metal, tipo 
grampomol, capacidade 50, 
comprimento 50, largura 25, 
características adicionais lombada 25 
mm, ponta aço inox, cor preta 

R$           
0,52 

40           40                 

82 154 UNID 

Ribbon de resina para impressora 
térmica marca elgin modelo l42, 
preto, utilizado para impressão em 
aplicações como poliester, poleitileno, 
bopp, pvc e etiqueta auto adesiva 
plástica, com largura de 110mm e 
comprimento de 91 metros.     

R$    
25,33 

10           10                 
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83 156 PACOTE 

Saco documento, material plástico 
transparente, capacidade folhas 40, 
comprimento 320, largura 240, número 
furos 4, pacote com 100 unidades.   

R$         
20,02 

20           20                 

84 157 UNID 

 Tesoura, material: aço inoxidável, 
material cabo: polipropileno, 
comprimento: 20 cm  TESOURA 
MULTIUSO, LÂMINA EM AÇO INOX 8"  
SERÁ SOLICITADO ENVIO DE 
CATÁLOGO, FOLDER, OU OUTRO 
DOCUMENTO QUE COMPROVE 
MODELO PRODUTO.  

R$         
24,64 

20           20                 

85 158 UNID 

Tesoura escolar, material aço 
inoxidável 5", pontas arredondadas, 
lâminas fixadas por rebites, cabos 
anatômicos de prolipropileno. 
Comprimento total  13cm, comprimento 
lâmina 6,5cm, cor preta. Será 
solicitado envio de catálogo, folder, 
ou outro documento que comprove 
modelo produto.  

R$           
8,84 

30           30                 
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86 159 FRASCO 

TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO 
RESINA 
VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS 
E CONSERVANTE, COR a ser definida 
no envio da nota de empenho, 
APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM 
PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, 
FRASCO COM 500 ML 

R$           
8,07 

60           60                 

87 160 FRASCO 

Tinta para carimbo, cor preta, 
componentes glicóis, corantes 
orgânicos e água, aspecto físico 
líquido, aplicação auto-entintado, 
capacidade frasco 40 

R$           
5,50 

24           24                 

88 161 ROLO 
50 M 

TNT - tecido a base de prolipopileno e 
viscose, COR a ser definida no envio 
da nota de empenho. MÍNIMO: 40 
GRAMAS, LARGURA 1,40, ROLO 
COM 50 METROS.  

R$         
57,70 

25           25                 

89 19 UNID 

Caixa plástica, material plástico 
resistente, comprimento 40, largura 27, 
altura 13, transmitância transparente, 
características adicionais tampa e 
travas, tipo caixa organizadora, 
capacidade 13,50 

R$         
40,05 

3         3                   



Rua Joaquim Garcia, s/n° 

 Camboriú/SC – CEP: 88340-055 

(47) 2104-08 / compras.camboriu@ifc.edu.br 
 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

 

                                        
 

90 23 CX COM 
50 UNID 

CANETA ESFEROGRÁFICA, 
MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 
CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO 
INOXIDÁVEL COM ESFERA DE 
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA 
MÉDIA, COR a ser definida no envio da 
nota de empenho, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM ORIFÍCIO 
LATERAL, caixa com 50 unidades 

R$         
36,56 

3                   3         
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Obs.: As sementes fornecidas devem estar em conformidade com RENASEM, Art° 8 
da Lei 10.711/2003.  
 
Obs.: A entrega dos materiais deverá ocorrer no IFC – Camboriú e demais órgãos 
participantes, de acordo com o pedido de cada unidade (conforme quantidades 
estipuladas nos dados e tabela acima), a saber: 
 

• IFC – Camboriú – UASG 158460 – Rua Joaquim Garcia S/N Centro – 
Camboriú/SC, Caixa Postal 2016, Cep 88340-055 – Setor almoxarifado; Fone 47-
2104-0868;  

• IFC – Reitoria – UASG 158125 – Rua das Missões, 100 – Bairro Ponta Aguda – 
Blumenau/SC – CEP: 89.051-000. Fone 47-3331-7800;  

• IFC – Abelardo Luz – UASG 158125 - Estrada Geral - Assentamento José Maria, 
SN, Abelardo Luz/SC. Fone: 47 3331 7881; 

•  IFC – Blumenau – UASG 152254 Rua Bernardino José de Oliveira 81, Badenfurt, 
Blumenau/SC, CEP 89.070-270. Fone 47 3702-1700;  

• IFC – Brusque – UASG 154706 – Rua Hercilio Luz, 373 - Centro, Brusque/SC. 
Fone: 47 3212 0000 

• IFC – Araquari – UASG 158459 – Rodovia BR 280 KM 27 Bairro Colégio Agrícola. 
Cx Postal 21, Araquari – SC Cep 89.245-000. 47-3803-7200;  

• IFC – Fraiburgo – UASG 152662 – Rua Cruz e Souza, 100 - Centro, Fraiburgo – 
SC. Cep 89.590-000 . Fone 49-3246-9850;  

• IFC – Ibirama - UASG 152253 - Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006 – Bela Vista – CEP: 
89.140-000 – Ibirama/SC – Fone 47 3357 6200 

• IFC – Luzerna – UASG 152663 – Rua Vigário Frei João, 550, Luzerna/SC Cep 
89.609-000 Fone 49-3523-4300; 

• IFC – Concórdia – UASG – 158461 – Rodovia SC 283 KM 8 – Fragosos – CX 
Postal 58. Concórdia/SC  Cep 89.703-720. Fone 49-3441-4800/ 4804 

• IFC – Videira – UASG 158379 – Rodovia SC 135 KM 125, Videira/SC. CEP 
89.560-000. Fone 49-3533-4900; 

• IFC – Rio do Sul – UASG – 158458 – Rua Estrada do Redentor, 5665 – Bairro 
Canta Galo- Rio do Sul/SC – CEP: 89160-000. Fone 47 – 3531-3751 / 3525-8622;   

• IFC – São Bento do Sul – UASG 152254 – Rua Paulo Chapiewski, 931, Bairro 
Centenário, São Bento do Sul/SC Cep 89283-064. Fone 47-3626-7332;    

• IFC – Santa Rosa do Sul e IFC Sombrio – UASG 148462 – Rua das Rosas S/n – 
Santa Rosa do Sul/SC Cep 88.965-000. Fone 48-3534-8014  

• IFC – São Francisco do Sul – UASG 152290 – Rod. Duque de Caxias S/N Km 6 
Bairro Iperoba (Próx ao Posto a Polícia Rodoviária Estadual) – São Francisco do 
Sul/SC. Cep 89240-000 – Fone 47-3233-4000.  
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3. VALOR DE REFERÊNCIA 
3.1 Os valores unitários de referência foram obtidos através de média aritmética simples 
dos valores das pesquisas de mercado, estando compatíveis com os praticados no 
mercado e no âmbito da administração pública, conforme comprovado através da Planilha 
de Custos constante no processo. 
 
4. DAS AMOSTRAS 
4.1 Não se aplica. 
 
5. CLASSIFICAÇÃO DE OBJETO COMUM 
5.1 Os itens que integram o objeto da presente licitação enquadram-se na classificação de 
bem comum, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do 
Decreto 10.024, de 2019. 
 
6. DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 
6.1 A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ DE FORMA 
PARCELADA, de acordo com a necessidade do órgão, e será formalizada por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993; 
6.2 A quantidade contratada deverá ser entregue no setor de almoxarifado do órgão 
solicitante, em até 15 (quinze) dias úteis após a retirada da Nota de Empenho ou, quando 
for o caso, conforme estabelecido na descrição do item constante no item 2.2 do presente 
Termo, devidamente acompanhados da Nota Fiscal; 

 
7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
7.1 O recebimento do objeto deverá ser efetuado pelo Chefe do Almoxarifado do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú, e deverão 
ser recebidos da seguinte forma: 

7.1.1 Provisoriamente, pelo Chefe do Almoxarifado, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da entrega dos materiais no Setor de Almoxarifado 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus 
Camboriú, para posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações exigidas. 
7.1.2 Definitivamente, pelo Chefe do Almoxarifado, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da 
conformidade qualitativa e quantitativa dos materiais. 
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7.2 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste 
Termo de Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa 
vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a 
efetuar o fornecimento do objeto em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
sendo que todas as despesas tais como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e 
demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, bem como os 
constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por 
conta da empresa adjudicatária. 

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

7.3 Serão recusados os materiais/bens imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as 
especificações e/ou que não estejam adequados para uso; 
7.4 Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 
danificados durante as operações de transporte e descarga no local de entrega. 
7.5 A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada. 
7.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE: 
8.1 A Contratada obriga-se a: 

8.1.1 Cumprir fielmente, além da Lei nº 8.666/93, o estipulado no Edital, no termo 
de referência e seus Anexos, na sua proposta e em especial: 

8.1.1.1 Efetuar a confecção e a entrega do objeto na qualidade e quantidade 
especificadas neste Termo de Referência e de sua proposta, acompanhado 
da respectiva nota fiscal, na qual constarão indicações referentes a: marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia e/ou validade. 
8.1.1.2 Cumprir fielmente esta norma, de forma que os serviços relacionados 
sejam executados com esmero e perfeição. 
8.1.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que 
incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
8.1.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 
materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, 
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à 
Contratante. 
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8.1.1.5 Providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a correção 
de falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução 
do contrato, prestando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscalização 
da CONTRATANTE. 
8.1.1.6 Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
8.1.1.7 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de 
suas atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por eventuais 
transgressões. 
8.1.1.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-
lhe integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida 
pela CONTRATANTE. 
8.1.1.9 Cumprir e fazer cumprir seus prepostos ou conveniados, leis, 
regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas 
das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste termo de 
referência, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas 
consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes. 
8.1.1.10 Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus empregados, 
quanto para a execução dos serviços em si. 
8.1.1.11 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em 
dependência da CONTRATANTE. 
8.1.1.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
8.1.1.13 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas através da presente contratação, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, nem subcontratar 
qualquer das prestações a que está obrigada. 
8.1.1.14 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de 
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078, de 1990). 
8.1.1.15 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados. 

8.2 A Contratante obriga-se a: 
8.2.1 Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, 
prazos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
8.2.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão 
especialmente designada, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 
sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA quaisquer fatos que, a 
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seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 
8.2.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido. 
8.2.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente. 
8.2.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa 
desempenhar seus serviços dentro das normas do contrato. 
8.2.6 Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o 
preço, os prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação. 

8.3 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. 
 
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 
9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem 
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, 
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a 
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
 
10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
10.1 A despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício de 
2019/2020 à conta do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 108785, Fonte: 
8100000000, Elemento de Despesa: 33.90.30 e 44.90.52. 
 
11. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
11.1 O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 
e alterações, Lei n° 10.520/02, de 17/07/02, Decreto nº 10.024/19, de 20/09/2019 aprova o 
presente termo de referência de procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico.  
 

Camboriú (SC), 23 de outubro de 2019. 
 

 Rogério Luis Kerber 
Diretor Geral 

Port. 291/16 de 26/01/2016, D.O.U de 27/01/2016 
 

 
Solicitantes:  
Antônio José Pereira 
Sirlei de Fátima Albino 
José Domingos Pereira  
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ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 025/2019 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2019 
 

PROCESSO N° 23350.002139/2019-31 
 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

A UNIÃO, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Camboriú, ente autárquico, com sede na Rua Joaquim Garcia s/n, Bairro 
Centro, em Camboriú/SC, CEP 88340-055, Fone: (47) 2104 0800, Fax (47) 2104 0800, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.635.424/0004-29, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Senhor Rogério Luís 
Kerber, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Joaquim Garcia s/n, Cidade 
de Camboriú/SC, CEP 88340-055, CPF nº 434.084.430-68, nomeado pela Portaria nº 
291/IFC/2016, de 26/01/2016, publicada em 27/01/2016, e em conformidade com as 
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 291/IFC/2016 de 26/01/2016, 
publicada em 27/01/2016. 

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do 
Decreto nº 10.024, de 2019; do Decreto nº 3.722, de 2001; do Decreto n° 2.271, de 1997; 
da Instrução Normativa nº. 2 de 11/10/2010 do MPOG, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas; 

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 025/2019, conforme Ata publicada em XX/XX/201X e homologada 
pelo Diretor Geral; resolve: 

REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
enumerados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa: 

 
EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                         
CEP: XXXXXXXXXXXXXXXX 
RESPONSÁVEL: XXXXXXXXXXXX                             
CPF: XXXXXXXXXXXXXXX 
E-MAIL DO RESPONSÁVEL: XXXXXX 
E-MAIL PARA ENVIO DAS NOTAS DE EMPENHO E CONTATO PARA A PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO se diferente do e-mail do responsável: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Eventual Aquisição de Equipamentos e Insumos Agrícolas para o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú e 
Demais Órgãos Participantes, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I, demais condições deste edital e de acordo com os itens, 
quantidades e valores estabelecidos abaixo: 

 
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS 
PARTICIPANTES  
2.1. O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú e as outras instituições 
relacionadas no Edital do Pregão eletrônico de Registros de Preços n°010/2019, serão 
órgãos participantes. 

2.1.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 
administração do SRP de acordo com o Decreto 7.892/2013, em especial seu Art. 
5º, e ainda o seguinte: 

2.1.1.1. Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação 
definidos pelos participantes da Ata; 
2.1.1.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações 
dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços; 
2.1.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de 
servidor designado, nos termos da art.67 da lei nº. 8.666/93; 
2.1.1.4. Permitir o acesso de funcionários da Contratada, devidamente 
credenciados, às dependências do IF Catarinense ou dos Órgãos 
Participantes e a dados e informações necessários ao desempenho das 
atividades previstas; 
2.1.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao 
serviço que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; 

ITEM DESCRIÇAO MARCA UNIDADE QTDE R$/UNIT 

1      
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2.1.1.6. Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de 
pessoa por ela indicada; 
2.1.1.7. Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis 
com os praticados no mercado de forma a garantir que os mesmos 
continuem mais vantajosos para o IF Catarinense; 
2.1.1.8. Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção; 
2.1.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem ônus 
para o IF Catarinense – Campus Camboriú e demais instituições (Órgãos 
Participantes), se executados em desacordo com as especificações 
estabelecidas no Termo de Referência; 

2.1.2. Caberá aos Órgãos Participantes o cumprimento do Decreto 7.892 de 
23/ 01/2013, em especial seu Art. 6º, inclusive, indicar o gestor do contrato, ao 
qual além das atribuições previstas no Termo de Referência e no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, compete: 

2.1.2.1. Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando 
da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os 
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, 
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada; 
2.1.2.2. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, 
que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo 
quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização; 
2.1.2.3. Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais 
atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações assumidas, e 
também, em coordenação com o Órgão Gerenciador, pela aplicação de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações 
assumidas; 
2.1.2.4. Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a 
recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, 
firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à execução 
do objeto contratado e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota 
de Empenho ou assinar o contrato; 
2.1.2.5. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando 
da necessidade de contratação, recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e 
respectivos preços a serem praticados. 

2.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
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estabelecidas no Decreto 7.892/2013 e na Lei nº 8.666/93. 
2.2.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o 
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
2.2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 
observadas as disposições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
2.2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
2.2.4. As adesões de que trata o art. 22 do Decreto 7.892/2013, se houver, 
não  excederão, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na ata  de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
2.2.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 
2.2.6. 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. 
2.2.7. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou 
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal. 
2.2.8. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve 
assegurar-se  que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto 
aos valores praticados, conforme art. 7º do Decreto 7.892/2013. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 

sua assinatura, no período de XX/XX/201X a XX/0X/201X. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 
4.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores. 
4.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
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4.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
4.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 
4.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

4.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 
e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  
4.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

4.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
4.5 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 
4.6 O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

4.6.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
4.6.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 

não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

4.6.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, nos termos desta Ata; 
4.6.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
4.6.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços; 
4.6.6. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.7 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado. 
4.8 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 
 
CLAÚSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
5.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do 
órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto 
no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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5.2 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência e nesta Ata de 
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no 
respectivo pedido de contratação. 
5.3 O Órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata, a cada 
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para comunicar o recebimento e/ou para 
efetuar a retirada da Nota de Empenho de despesa ou instrumento equivalente, sob pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata 
de Registro de Preços. 

5.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

5.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante 
realizará consulta “on line” ao SICAF e aos demais sítios oficiais da(s) autoridade(s) 
administrativa(s)vinculada(s) especificados no edital, cujos resultados serão anexados aos 
autos do processo. 
5.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
5.6 Durante a vigência do contrato, 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. 
 
CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE           
6.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 
 
CLAÚSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇOES DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO                                                            
7.1 Os prazos e as condições da aceitação do objeto estão previstos no Termo de 

Referência. 
 
CLAÚSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8.1 O pagamento será efetuado conforme previsão contida no Instrumento 

Convocatório. 
 

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO  
9.1 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, 
conforme o § 1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
10.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de registro de preços será acompanhado 
e fiscalizado por servidor designado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Catarinense – Campus Camboriú, que anotará em registro próprio as 
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ocorrências relacionadas com a entrega, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES                                                                  
11.1 A disciplina das sanções são as previstas no Instrumento Convocatório. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 Será anexada a esta Ata uma cópia do Termo de Referência. 
12.2 Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 010/2019 e a proposta da empresa.  
12.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 2019, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, 
de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 
3.722, de 2001, do Decreto n° 2.271, de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, 
de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 
1993, subsidiariamente. 
12.4 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro 
da Cidade de Itajaí/SC, Subseção Judiciária de Itajaí, Seção Judiciária de Santa Catarina, 
com exclusão de qualquer outro. 
 
E para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e 
achada em ordem, vai assinada pelas partes e pelas testemunhas abaixo assinadas que a 
tudo assistiram.  
 
 

Camboriú, XX de XXX de 201X. 
 

________________________________ ________________________________ 
Representante do Órgão Representante da Empresa 

  
 

________________________________ ________________________________ 
Testemunha órgão Testemunha empresa 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

[EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA] 
 
Razão 
Social:_________________________________________________________________
_______ 
CNPJ__________________________________________________________________
____________ 
Endereço_______________________________________________________________
____________ 
Fone______________________e-mail 
________________________________________________ 
Banco, a Agência e número da Conta 
Corrente:___________________________________________ 

               

 
                    

ITEM QTDE  UN 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

      
      
      
      
      
      

TOTAL  

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

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

 
                                            
                                                      _________________________ 
DATA: ____/____/2019.                         ASSINATURA/ CARIMBO EMPRESA 


