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AVISO IMPORTANTE

Conforme Acórdão TCU nº.  754/2015 – Plenário,  a Administração Pública está obrigada a autuar
processo administrativo para apuração de falta e aplicação de sanções contra todas as empresas que
pratiquem os atos tipificados no art. 7º. Da Lei 10.520/2002.

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar  o  contrato,  deixar  de entregar  ou  apresentar  documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e das demais cominações legais.

Recomendamos  que  os  interessados  em  participar  do  certame  leiam  atentamente  todas  as
exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos
exigidos.

E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para, assim, evitar
propostas com valores inexeqüíveis, pois não será aceito pedido de desistência após o início da
sessão do pregão.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2017

Edital de Licitação nº. 45/2017

Processo nº. 23332.000518/2017-43

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, por meio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 71, de 13 de julho de 2017, publicada no D.O.U. de 14 de julho
de  2017  e  sua  equipe  de  apoio,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que  no  dia
09/10/2017,  às  09h00min,  horário  de  Brasília, realizará  licitação  na  modalidade  PREGÃO
ELETRÔNICO,  julgamento  pelo  MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  conforme  disciplinado  neste
Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na legislação de regência, em especial na Lei nº
10.520  de  17/07/2002,  no  Decreto  nº  5.450  de  31/05/2005,  na  Lei  Complementar  nº  123  de
14/12/2006, no Decreto nº 8.538 de 06/10/2015 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei nº 8.666
de 21/06/1993 e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

EXCLUSIVO PARA ME/EPP
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/10/2017
HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília)
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta.

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais para a realização das atividades do Programa Pró-Saúde (Programa de
Prevenção e Assistência à Saúde) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –
Campus Santa Inês, conforme discriminação contida no item 1.1 do Termo de Referência (Anexo I).

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

2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

2.1. O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a
Lei n° 10.520/2002 e o Decreto n° 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características
gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregão.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão exclusivamente as microempresas, empresas de pequeno porte
ou sociedade cooperativa enquadrada no Art.  34 da Lei  nº  11.488,  de 15 de junho de 2007,  que
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação previstos neste Edital, e cujo objeto social
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da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique ramo de atividade compatível com o
objeto da licitação.

3.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante na
categoria de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.1.2. A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade  cooperativa,  para  valer-se  do  tratamento  diferenciado  concedido  pela  LC  nº  123/2006
incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis.

3.2. O licitante deve estar  previamente credenciado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores –  SICAF, para que possa acessar o sistema, em licitações promovidas pelos órgãos e
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG ou por aqueles que tenham celebrado
termo de adesão ao sistema.

3.2.1. O cadastramento no SICAF poderá ser providenciado pelo interessado e realizado em qualquer
unidade de cadastramento dos Órgãos/Entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das
Autarquias e das Fundações que integram o Sistema de Serviços Gerais – SISG.

3.3. Não poderão participar deste Pregão empresas:

a. Que se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;

b. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou
que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

c. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si,
quaisquer que sejam suas formas de constituição;

d. Que estejam atuando na condição de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –
OSCIP;

e. Que estejam em mora ou inadimplentes perante o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês;

f. Estrangeiras que não funcionem no País.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do Sistema Eletrônico a autoridade
competente  do  órgão  promotor  da  licitação,  o  Pregoeiro,  os  membros  da  Equipe  de  Apoio  e  os
licitantes que participam do Pregão na forma Eletrônica.

4.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no SICAF.
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4.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal do licitante e
a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.5. O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,  incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema
ou ao IF-Baiano - Campus Santa Inês, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma Eletrônica.

5.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras@si.ifbaiano.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rodovia BR 420,
Km 2,5, s/nº, Bairro Rural, Santa Inês-BA, CEP: 45320-000.

5.2.1. Só serão aceitas petições de impugnação com a assinatura do interessado.

5.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração deste Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

5.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro,  até  3  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, pelo e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. Após a divulgação deste Edital no endereço eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br,
os licitantes deverão encaminhar as Propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com
valores unitários e totais, até a data e hora marcadas para abertura da Sessão, exclusivamente por meio
do  Sistema  Eletrônico,  quando,  então,  encerrar-se-á,  automaticamente,  a  fase  de  recebimento  de
propostas.

6.2. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 

6.3. O  licitante  responsabilizar-se-á  formalmente  pelas  transações  efetuadas  em  seu  nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao IF Baiano – Campus Santa Inês
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. Caberá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  Sistema  Eletrônico  durante  o  processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.

6.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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a. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

b. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

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

d. 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;

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

f. Que não utiliza de trabalho degradante ou forçado.

6.6. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital e seus Anexos.

6.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.

6.7. Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

7. DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

A partir do horário e data previstos no preâmbulo, e em conformidade com o subitem 6.1 deste Edital,
terá início a sessão pública do  Pregão Eletrônico em epígrafe, com a divulgação das propostas de
preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05,
publicado no DOU de 31 de maio de 2005.

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1. Classificadas  as  propostas,  o  Pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando  então  os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.2. Não  se  admitirá  proposta  que  apresente  valores  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis com os preços de mercado.

8.3. O julgamento será pelo menor preço por item.

8.4. Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o licitante
será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da
Sessão de acordo com a Instrução Normativa nº 3, de 4 de outubro de 2013.

8.5.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte)
segundos, e o intervalo entre os lances inferiores ao menor lance registrado no sistema não poderá ser
inferior a 3 (três) segundos.

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

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

8.8. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.9. A etapa  de  lances  da  Sessão  Pública  será  encerrada  por  decisão  do  Pregoeiro,  mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.10. Após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo Sistema Eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
que  seja  obtida  melhor  proposta,  observado  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.11. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.12. 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.

8.13. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão
do Pregão na forma Eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.14. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação
do licitante conforme disposições deste Edital.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta, decidindo sobre aceitação dos preços obtidos.

9.1.1. Não serão aceitas as propostas com valores acima dos valores de referência especificados
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

9.2. Analisada a proposta de preços, o Pregoeiro efetivará a aceitação no sistema, consagrando-se
vencedora aquela que apresentar o menor preço por item.
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9.3. O não atendimento a qualquer solicitação do pregoeiro com relação à proposta ensejará a
desclassificação da empresa licitante e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida neste Edital,
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

9.5. Havendo  aceitação  da  proposta  classificada  em primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  solicitará  do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação. 

9.5.1. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

9.6. Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar com a
licitante para que seja obtido preço melhor.

9.7. O Pregoeiro poderá solicitar dos licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinente
para o perfeito conhecimento e julgamento do objeto como prospecto, folder, catálogo, entre outros,
sendo que estas deverão ser enviadas, de modo imediato e impreterível, preferencialmente através do
e-mail compras@si.ifbaiano.edu.br.

9.7.1. O  não  atendimento  às  diligências  implicará  na  desclassificação  da  proposta  apresentada,
conforme e quando for o caso.

9.8. As propostas  deverão atender  as  especificações  do Termo de Referência,  ANEXO I  deste
Edital.

9.9. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sítio Compras Governamentais
e as descritas no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital, prevalecerão as especificações do
Termo de Referência.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. O Pregoeiro  consultará  o  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, caput,
8º, § 3º, 13, 14e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

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

10.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial,
ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

10.2. Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrados  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  além  do  nível  de  credenciamento  exigido  pela  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação  relativa  à  Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
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10.2.1. Relativos à habilitação jurídica:

a. Cédula de identidade do representante legal da empresa;

b. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  para  as
sociedades comerciais e,  no caso de sociedades por ações,  acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;

d. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;

e. Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.2. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

c. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Situação Regular de Tributos
Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da
União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

d. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;

e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social:  Certidão Negativa de Débito –  CND,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

f. Prova  de  regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e
Certidão de Regularidade de Fornecedor – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

g. 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;

10.3. Além do disposto no subitem 10.2, os licitantes deverão apresentar a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, 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, caso não conste no SICAF;

10.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia
autenticada  em Cartório  competente,  ou  publicação  em órgão  da  imprensa  oficial  ou  em cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.
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10.5. Na fase de habilitação será verificado também o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência da sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantida pela Controladoria
Geral da União.

c. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantida
pelo Conselho Nacional de Justiça.

d. Lista de Inidôneos, mantido pelo tribunal de Contas da União – TCU.

10.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, assim como do sócio
majoritário.

10.6.1. Constatada  a  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a  futura
contratação, a empresa licitante será inabilitada, por falta de condição de participação.

10.7. Toda  a  documentação  para  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das  microempresas  e
empresas de pequeno porte deverá ser apresentada mesmo que esta contenha alguma restrição.

10.7.1. Havendo  restrição,  será  assegurado  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  prorrogável  por  igual
período,  a  critério  da  Administração,  contados  do  momento  em que  o  licitante  for  declarado  o
vencedor do certame, para a regularização da documentação e emissão das certidões negativas ou
positivas com efeito negativa.

10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo aqui previsto, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar
os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,  para a assinatura do contrato,  ou propor a
revogação deste Pregão.

10.8. A empresa ou sociedade estrangeira  em funcionamento no país deverá  apresentar  também
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.9. Se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  completa  e  correta  ou  contrariar  qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, ressalvados
os casos de tratamento diferenciado, previstos neste Edital (Lei Complementar nº 123, de 2006).

10.10. Não serão aceitos protocolos  de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

10.11. A apresentação  de  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  habilitação
sujeitará o proponente às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal que o ato ensejar.
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11. DO ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO

11.1. A Proposta  ajustada  ao  lance  final  do  licitante  vencedor,  os  documentos  exigidos  para
habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio
de  anexos,  deverão  ser  remetidos  pela  funcionalidade  disponível  no  sistema  ou  pelo  o  endereço
eletrônico  compras@si.ifbaiano.edu.br,  no prazo de 02 (duas)  horas,  a  partir  da  solicitação do
Pregoeiro no “chat”.

11.1.1. O  licitante  que  não  enviar  a  documentação  exigida  neste  Edital  no  prazo  acima,  será
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.2. A Proposta de Preços deverá obedecer às seguintes condições:

a. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em
papel timbrado do proponente e redigida com clareza, salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado;

b. Conter  a  identificação do  licitante  indicando a  Razão Social,  CNPJ,  Inscrição Estadual  e
Municipal, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, fax, nome do preposto, nome do banco,
código da agência, número da conta corrente, RG, CPF e e-mail, fazendo menção ao número
do presente Edital;

c. Descrever  de  forma  clara  o  objeto  a  que  se  refere  a  proposta,  bem  como  as  demais
especificações que bem indiquem o item, de acordo com a descrição constante neste edital e
seus anexos;

d. Conter  o  valor  total  do  item,  em algarismos  arábicos  e  por  extenso,  expresso  em moeda
corrente  nacional  (R$),  e  em  conformidade  com  o  último  lance  dado  ou  com  o  valor
negociado,  pelo  qual  o  licitante  se  propõe  a  fornecer  o  objeto  deste  Pregão,  contendo
declaração  expressa  de  que  nos  preços  cotados  estão  incluídos:  frete,  seguro,  tributos,
encargos e todas as demais despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o item ofertado,
nada mais sendo lícito pleitear a qualquer título;

e. Informar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de
sua aceitação;

f. Garantir que a entrega integral  dos itens licitados ocorrerá no prazo exigido no Termo de
Referência, ANEXO I deste Edital;

g. Terem todas as folhas rubricadas pelo responsável pela empresa, devendo a última folha ser
assinada e constar o nome completo do responsável seu RG e CPF.

11.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
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11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, pertencentes ou não ao quadro de pessoal do
IF-Baiano – Campus Santa Inês, para orientar e/ou subsidiar sua decisão.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata
e  motivada,  em campo próprio  do  Sistema,  manifestar  sua  intenção de recorrer,  quando lhe  será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa dos seus interesses.

12.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do subitem acima,  importará  a  decadência  desse  direito,  ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. O  acolhimento  de  recurso  importará  na  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

12.3. Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

12.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.5. Não  serão  conhecidos  os  recursos  interpostos,  sem  manifestação  prévia,  em  formulários
próprios,  no  ato  da  Sessão  Pública  e,  fora  dos  respectivos  prazos  legais,  bem como os  que  não
contiverem a identificação ou assinatura. 

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala do Núcleo
de Licitação, situada à BR 420 – Rodovia Santa Inês-Ubaíra, Km 2,5, Santa Inês-BA, CEP: 45320-
000.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver
recurso ou após sua apreciação, pela Autoridade Competente.

13.2. A homologação desta Licitação é de inteira responsabilidade da Autoridade Competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora, pelo Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria Autoridade Competente.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento está estabelecido no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  sem prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal, o licitante/adjudicatário que:
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a. Não aceitar/retirar  a  nota  de empenho,  ou não assinar  o  termo de contrato,  ou deixar  de
entregar documentação necessária para formalização do termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

b. Apresentar documentação falsa;

c. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

e. Não mantiver a proposta;

f. Cometer fraude fiscal;

g. Comportar-se de modo inidôneo.

15.2. Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que
prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou
ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

15.3. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do
envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de
sua  proposta,  quando  encerrada  a  etapa  competitiva,  desde  que  não  esteja  fundamentada  na
demonstração  de  vício  ou  falha  na  sua  elaboração,  que  evidencie  a  impossibilidade  de  seu
cumprimento.

15.4. Considera-se comporta-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustar ou fraudar o caráter competitivo do
procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a
erro  no  julgamento,  prestar  informações  falsas,  apresentar  documentação  com  informações
inverídicas,  ou  que  contenha  emenda  ou  rasura,  destinados  a  prejudicar  a  veracidade  de  suas
informações.

15.5. A penalidade de acordo com cada uma das infrações será:

15.5.1. Deixar  de entregar  documentação exigida no certame:  impedimento do direito de licitar  e
contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo período de 2 (dois) meses.

15.5.2. Não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, quando convocado dentro do prazo de
validade  de  sua  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SIFAF pelo período de 4 (quatro) meses.

15.5.3. Apresentação de documentação falsa:  impedimento do direito de licitar  e  contratar  com a
União e descredenciamento do SICAF pelo período de 24 ( vinte e quatro) meses.

15.5.4. Ensejar o retardamento da execução do certame: impedimento do direito de licitar e contratar
com a União pelo período de 4 (quatro) meses.

15.5.5. Não  mantiver  a  proposta:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 4 (quatro) meses.
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15.5.6. Comporta-se de modo inidôneo: impedimento do direito de licitar e contratar com a União e
descredenciamento do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

15.5.7. Cometer  fraude  fiscal:  impedimento  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  União  e
descredenciamento do SICAF pelo período de 40 (quarenta) meses.

15.6. Quando a ação ou omissão do licitante ensejar o enquadramento da conduta em tipos distintos,
prevalecerá aquele que comina a sanção mais grave.

15.7. A aplicação de qualquer penalidade realizar-se-á em processo administrativo, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

15.7.1. Na apuração dos fatos,  a  Administração atuará com base no princípio da boa fé  objetiva,
assegurando ao licitante a ampla defesa e o contraditório, o direito de juntar todo e qualquer meio de
prova necessário à sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligências.

15.7.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, julgará as justificativas arguidas, levando
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.

15.7.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

15.8. As  sanções  por  atos  praticados  no  decorrer  da  contratação  estão  previstas  no  Termo  de
Referência/Termo de Contrato, ANEXO I deste Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste Edital,
que impeça a  realização do certame na data  marcada,  a  Sessão será  automaticamente  transferida,
mediante  comunicação  do  Pregoeiro  e  aviso  nos  sítios  www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.si.ifbaiano.edu.br informando nova data e horário.

16.2. Esta  Licitação  poderá  ser  revogada  pela  Autoridade  Competente,  em  face  de  razões  de
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para  justificar  tal  conduta,  e  deverá  ser  anulada  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para as licitantes,
qualquer direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

16.3. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da proposta.

16.4. É facultado ao  Pregoeiro  ou  à  Autoridade  Competente,  em qualquer  fase  da  Licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

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

16.6. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal.

16.8. O desatendimento de exigências formais  não essenciais,  não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da Sessão Pública do Pregão.

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

16.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 15 deste Edital, o lance é
considerado proposta.

16.11. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após apresentação da documentação e
da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

16.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.

16.13. Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas
com a Equipe do Pregão, situada no endereço anteriormente mencionado, telefone (73) 3536-1212 no
horário  das  08:00  às  11:00h  e  das  14:00  às  17:00h  (horários  locais),  e-mail:
compras@si.ifbaiano.edu.br.

16.14. Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Pregoeiro,  com  base  nas  disposições  da  Lei  nº
10.520/02, no Decreto nº 5.450/05, e na Lei nº 8.666/93.

16.15. O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será
o da Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, Subseção de Jequié/Ba.

Santa Inês - Bahia, ____ de ____________ de 2017.

NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO
Diretor Geral

IF Baiano – Campus Santa Inês.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

Aquisição  de  materiais  para  a  realização  das  atividades  do  Programa  Pró-Saúde  (Programa  de
Prevenção e Assistência à Saúde) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano –
Campus Santa Inês.

1.1. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Item Descrição dos materiais QTD Unid.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

1 Lápis de cor sextavado estojo com 48 cores 3
Caixa

48 unid.
R$ 47,53 R$ 142,59

2

Fita acetinada N° 05 22mm (10m) 
Composição 100% Poliéster. Dimensões: 
Largura: 22 milímetros; comprimento: 10 
metros. Cores: rosa, vermelho, azul e lilás. 
Entregar 5 unidades de cada cor

20 Unid. R$ 4,37 R$ 87,40

3
Alfinete (presilha) de segurança n° 3 (cx 100 
und) Alfinete de Aço Niquelado com 4,9 cm

5
Caixa

100 und.
R$ 7,52 R$ 37,60

4

Cola de isopor 90g. Possui bico aplicador 
que facilita a aplicação, solúvel em álcool. 
Secagem no ar. Não resistente a lavagens. 
Para trabalhos de colagem em Eva e Isopor

20
Tubo
90g

R$ 4,83 R$ 96,60

5

Pistola de cola quente Bivolt 10w. Para 
colagem quente em diversos materiais e 
atividades, como: papel, plástico e madeira. 
Dimensões aprox.: Largura 16 cm. Altura 14 
cm. Profundidade 3,5cm. Comprimento do 
fio 1,2 metro ou maior. Garantia de 01 ano. 

2 Unid. R$ 13,23 R$ 26,46

6

Folha de EVA com gramatura de 2mm e 
dimensões 60cmx40cm. Cores: rosa, verde, 
laranja, azul e vermelho. Entregar 10 de cada
cor

50 Folha R$ 2,16 R$ 108,00

7

Glitter para trabalhos escolares, artesanato 
diversos e scrapbooking em pó 3g. Entregar 
5 unidades na cor prata e 5 unidades na cor 
dourado

10
Pote
3g

R$ 1,46 R$ 14,60

8

Papel cartolina (dupla face) COLOR SET, 
Altura: 0,5cm, Largura: 48 cm, 
Comprimento: 66 cm. Peso aprox.: 0.6850 
Kg. Pacote com 20 folhas. Cores: verde, 
amarela, azul e vermelha. Entregar 1 pacote 
de cada cor

4
Pacote
20 fls

R$ 24,36 R$ 97,44

9 Fita dupla face polipropileno de material 10 Unid. R$ 3,08 R$ 30,80
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS SANTA INÊS

Item Descrição dos materiais QTD Unid.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

acrílico. Filme polipropileno bi-orientado 
coberto com adesivo a base de água de 
ambos os lados. Liner de papel siliconizado 
(antiaderente). Dimensões: 9mmx30m.

10

Folhas de Papel Cartão Duplex 200g no 
formato A4 (210mmx297mm) Pacote com 20
fls. Entregar: 3 pacotes na cor bege, 3 
pacotes na cor salmon e 2 pacotes na cor 
verde bebê.

8
Pacote
20 fls

R$ 8,38 R$ 67,04

11

Balão n° 6,5 liso, oval, pacote com 50 
unidades. Entregar 5 pacotes na cor rosa, 5 
pacotes na cor azul, 5 pacotes na cor branca e
5 pacotes com cores diversas (colorido)

20
Pacote

50 unid.
R$ 4,57 R$ 91,40

12 Barbante 100% algodão, rolo com 550m 2
Rolo
550m

R$ 12,43 R$ 24,86

13
Estojo organizador liso com um zíper. 
Dimensões aprox.: largura 8cm, 
comprimento 22 cm, altura 7 cm.

200 Unid. R$ 4,60 R$ 920,00

14
Ímã redondo fixador para quadro magnético 
(pacote com 20 und)

25
Pacote 
20 unid.

R$ 9,53 R$ 238,25

15
Refil para pistola de cola quente 5/16" x 4". 
Pacote com 12 unidades

5
Pacote

12 unid.
R$ 8,94 R$ 44,70

16
Tiras teste reagentes para medir glicose (cx 
com 50) compatíveis com aparelho medidor 
de glicose Accu-Chek.

10
Caixa 

50 unid.
R$ 77,26 R$ 772,60

17

Medidor de Glicemia (glicosímetro). Monitor
de glicemia com visor maior, possibilidade 
de adicionar uma segunda gota de sangue em
até 10 segundos, lembrete de teste pós-
prandial visual e sonoro, média dos 
resultados de testes dos últimos 7, 14, 30 e 
90 dias.

1 Unid. R$ 54,26 R$ 54,26

18 Esfigmomanômetro digital. 
Esfigmomanômetro aneróide, livre de 
mercúrio e sem engrenagens. Pera de 
inflação isenta de látex e válvula metálica de 
deflação operadas manualmente. Método de 
medição auscultatório, utiliza estetoscópio 
(não incluso). Intervalo de medição: Pressão 
0-299 mmHg. Exibe batimentos cardíacos 
pulso 30-240 batimentos/min. Em 
conformidade com os padrões exigidos pela 
AAMI. Resistente a quedas de até 1,50 metro
de altura, não quebra e não perde a 
calibração. Anel de borracha para melhor 
proteção do manômetro. Compatível com as 
principais marcas de braçadeiras do mercado.

2 Unid. R$ 170,47 R$ 340,94
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Item Descrição dos materiais QTD Unid.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

Conector para troca rápida das braçadeiras. 
Braçadeira adulto com circunferência de 25 a
34.5cm. Visor de 32x32mm com 
retroiluminação para facilitar a leitura, 
mesmo em variadas condições de luz. 
Portátil e leve, pesa menos que 90g. 
Acessórios isentos de látex (antialérgicos). 
Acompanha prático estojo para transporte. 
Manômetro gira 360° para melhor 
visualização em qualquer ângulo. 
Manômetro com clipe para fácil 
posicionamento na braçadeira. Desligamento 
automático após 1 minuto. Dimensões 
aprox.: 78x64x28mm. Alimentação: 2 pilhas 
AAA, 3V DC.

19

Balança de Bioimpedância. Display: 
Porcentagem de gordura corporal (4,0 a 
50,0%)BMI e IMC (7.0 a 90.0), 
Classificação BMI ou IMC de 4 níveis. 
Configuração das faixas: Altura mínima: 1,00
m a 1,99 m; Peso mínimo: 10 kg a 150 kg; 
Idade: classificação normal; 10 a 80 anos de 
idade, classificação para atleta; 18 a 60 anos 
de idade; diferenciação de sexo: Masculino 
feminino; Fonte de alimentação: 2 baterias 
AAA, esta deve estar inclusa. O aparelho 
deve estar acompanhado de manual de 
instrução original de fábrica e relação de 
assistência técnica no Brasil. Garantia 
mínima de 12 meses a contar do ateste da 
nota.

1 Unid. R$ 390,61 R$ 390,61

20

Muleta Axilar Alumínio (par) M. Muleta de 
alumínio polido, não enferruja. 14 níveis de 
Regulagem de altura da muleta e 3 níveis de 
regulagem de altura do punho. Apoio axilar 
revestido com espuma e corino para 
proporcionar mais conforto ao usuário. 
Possui ponteira de borracha que evita quedas 
e absorve o impacto. Capacidade de 90 
quilos ou maior. Tamanho: 110 a 136cm.

2 Unid. R$ 146,38 R$ 292,76

21
Kit Tala Aramada de imobilização com 
velcro, 4 peças

5 Kit R$ 49,20 R$ 246,00

22

Creme dental 70g. Tubo de creme dental com
ingredientes ativos Monofluorfosfato de 
Sódio (1,1%) e Arginina (1,5%), sabor 
menta, com dimensões aprox. de 
3,1x16,6x3,8 cm, peso líquido de 70 gramas.

400 Unid. R$ 3,69 R$ 1.476,00
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Item Descrição dos materiais QTD Unid.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

23

Escova dental adulto, cabeça compacta, 
cerdas tipo twister ou similar, com limpador 
de língua, cabeça anatômica, cabo 
emborrachado, cerdas retas, embalagem 
individual, cores sortidas, cerdas macias, 
cabeça média.

400 Unid. R$ 9,81 R$ 3.924,00

24
Fio dental com 50 metros, embalagem 
individual, encerado, sabor menta.

400 Unid. R$ 9,00 R$ 3.600,00

25

Simulador de Suporte Básico de Vida
Boneco de simulação de manobras de suporte
básico de vida composto por torso com 
ombros e as características anatômicas 
necessárias para a localização do ponto de 
compressão ideal para aplicar a massagem 
cardíaca, cabeça com vias aéreas para 
ventilação boca-a-boca e boca-a-nariz, 
extensão da cabeça para desbloqueio das vias
aéreas, permite ventilação com máscara. 
Possibilita aplicação realista de força a uma 
profundidade mínima de compressão com 
feedback acústico aos 5 cm (adultos) e 4,5 
cm (crianças) por meio de duas molas de 
fácil substituição, vias aéreas descartáveis e 
de custo acessível são higiênicas e permitem 
a limpeza e manutenção do boneco. 
Composto por: 1 Corpo básico com caixa 
torácica removível, 2 molas (vermelha = 
adulto; verde = criança), 2 guias extensíveis 
(vermelha = adulto; verde = criança), 2 peles 
faciais, 1 pele do tronco, 2 conjuntos de 
inserções maxilar + conector das vias 
respiratórias, 10 vias respiratórias (5 = 
adulto; 5 = criança), 1 conjunto com bolsa de
transporte e colchonete de treino.

2 Unid. R$ 1.008,00 R$ 2.016,00

26
Macro modelo Odontológico. Macro modelo 
em acrílico de crânio didático, odontológico.

1 Unid. R$ 314,30 R$ 314,30

27 Manual BPR-5 1 Unid. R$ 94,40 R$ 94,40
28 Conjunto de crivos de correção BPR-5 1 Unid. R$ 45,10 R$ 45,10

29
Caderno de aplicação raciocínio verbal forma
B BPR-5

1 Unid. R$ 26,40 R$ 26,40

30
Caderno de aplicação raciocínio mecânico 
forma B BPR-5

1 Unid. R$ 26,40 R$ 26,40

31
Caderno de aplicação raciocínio espacial 
forma B BPR-5

1 Unid. R$ 26,40 R$ 26,40

32
Caderno de aplicação raciocínio numérico 
forma B BPR-5

1 Unid. R$ 26,40 R$ 26,40

33 Caderno de aplicação raciocínio abstrato 1 Unid. R$ 27,60 R$ 27,60
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Item Descrição dos materiais QTD Unid.
Valor

Unitário
Valor Total
Estimado

forma B BPR-5

34
Bloco c/ 25 folhas respostas raciocínio verbal
- forma B BPR-5

25
Bloco
25 fls

R$ 31,68 R$ 792,00

35
Bloco c/ 25 folhas respostas raciocínio 
mecânico – forma B BPR-5

25
Bloco
25 fls

R$ 29,13 R$ 728,25

36
Bloco c/ 25 folhas respostas raciocínio 
espacial - forma B BPR-5

25
Bloco
25 fls

R$ 31,33 R$ 783,25

37
Bloco c/ 25 folhas respostas raciocínio 
numérico - forma B BPR-5

25
Bloco
25 fls

R$ 29,33 R$ 733,25

38
Bloco c/ 25 folhas respostas raciocínio 
abstrato - forma B BPR-5

25
Bloco
25 fls

R$ 31,33 R$ 783,25

39 Coleção EMEP 2ª edição 1 Unid. R$ 166,18 R$ 166,18

40
Bloco com 25 folhas de exercício/resposta - 
2ª edição EMEP

20
Bloco 
25 fls

R$ 31,67 R$ 633,40

41
Bloco com 25 folhas de perfil/relatório de 
resultados EMEP

20
Bloco 
25 fls

R$ 29,33 R$ 586,60

42 Milho de pipoca (pct com 500g) 20
Pacote 
500g

R$ 6,35 R$ 127,00

43 Sacos de pipoca pequeno (pct com 500 und) 2
Pacote 

500 unid
R$ 10,75 R$ 21,50

44
Protetor solar FPS 30 com bico dosador (2 
litros)

10
Frasco

2 L
R$ 169,43 R$ 1.694,30

45
Toner compatível com a impressora HP 
Laserjet M1132-MFP Preto e Branco. Toner 
novo.

15 Unid. R$ 29,39 R$ 440,85

46

Adesivo de parede 23cmx102cm, com 
impressão conforme modelo abaixo:

30 Unid. R$ 34,05 R$ 1.021,50

47

Conjunto contendo 01 Yoyo Profissional e 01
pacote  com  50  cordas  para  o  Yoyo.  Yoyo
Profissional  com  Rolamento  (ioiô),  peso
aprox. de 62 gramas, diâmetro aprox. 55 mm,
largura  aprox.  43,  gap  aprox.  4  mm,
rolamento  aprox.  5x11x5  mm,  material
policarbonato,  com  espaçadores  Sim  e
Retorno tipo O-ring de borracha.

3 Conjunto R$ 72,14 R$ 216,42

48 Cronômetro tipo digital.  Funções:  Memória
de  100  voltas/  Relógio/  Alarme/
Temporizador  de  contagem  duplo/
Capacidade de controle do tempo: 23 horas,
59 minutos e 59,99 segundos/ Resolução de

2 Unid. R$ 102,30 R$ 204,60
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Item Descrição dos materiais QTD Unid.
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Unitário
Valor Total
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1/100  segundos  para  30  minutos/  Data/
Formato de hora 12 ou 24/ Alarme com sinal
sonoro.

49

Pedômetro.  Deve  conter  visor  de  cristal
líquido  de  fácil  leitura,  iluminação  interna
para  que  seja  utilizado  em  ambiente  com
pouca  luminosidade,  contador  de  passos,
distância  percorrida,  cálculo  das  calorias
gastas,  tempo  de  atividade  e  velocidade.
Deve estar inclusa bateria.  O aparelho deve
estar  acompanhado de  manual  de  instrução
original  de  fábrica  em  português  ou  caso
importado em sua língua pátria com tradução
para  português  e  relação  de  assistência
técnica  no  Brasil.  Garantia  mínima  de  12
meses a contar do ateste da nota.

2 Unid. R$ 47,73 R$ 95,46

50

Malabares  com 5  fitas  de  cetim removível
fluorescentes e/ou coloridas de 1 metro e/ou
1,20  metros  com  até  40mm  de  largura,
contendo bolinha com decoração em cetim e
cordão regulável entre 25cm e 50 cm, girador
em  aço  galvanizado  e  dedais  em
propilepileno. (par)

2 Par R$ 21,93 R$ 43,86

51

Jogos  de  Malabares  swing
FLAGS/BANDEIRA  tecido  de  nylon  de
baixa  densidade  com  contrapeso  com
enchimento em sementes maleável. Costuras
reforçadas  contendo  girador  em  aço
niquelado. Argola em aço reforçada cromada.
Dedilhadeira dupla em fita de nylon 25 mm.
Medidas  de  60cm  de  base  por  120cm  de
comprimento.  Peso 100gr aproximadamente
cada uma. (par)

2 Par R$ 63,23 R$ 126,46

52 Cadiofrequencímetro  com  uso  de  cinto
peitoral. O aparelho deve conter luz noturna;
Medição da frequência cardíaca:  contínua e
média; Resistência à água; Indicador do nível
de  bateria;  Alarme;  Função  data,  hora
(12/24h);  Limite(s)  de  zona  alvo  manual;
Alarme de zona alvo. Características Gerais:
Transmissão  de  frequência  cardíaca  -
Transmissor  tipo  t-31  coded  –  owncode;
Controle  de  tempo  -  Temporizador
progressivo;  Memória  -  Tempo  total  do
exercício,  Arquivo  do  último  exercício,
Frequência  cardíaca  máxima  do  exercício;
Função toque cardíaco - heart touch; Bateria

1 Unid. R$ 196,63 R$ 196,63
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substituível.  Controle  da  zona  alvo  de
exercício - Alarme de zona alvo, Limites de
zona  alvo  manuais.  Acompanha  o  cinto
peitoral

53

Cone de sinalização flexível, de acordo com
a NBR 15071:2004 com no mínimo 50 cm de
altura,  empilhável,  com  cores  laranja  e
branco  refletivas,  com  três  rebaixos,  parte
superior  modelada  de  forma  a  receber
formação  de  corredor  e  ainda  orifício  para
suportar  bandeirolas  de  sinalização  ou
sinalizador eletrônico. Com base de borracha
ou  base  plástica  com  quatro  sapatas  de
borracha.  Certificado  que  ateste  a
conformidade com a NBR citada.

10 Unid. R$ 78,65 R$ 786,50

54

Jogo  de  xadrez  contendo  01  Tabuleiro
Confeccionado Em Napa, Impresso Em Silk-
Screen,  medindo  450x450mm,  Com  04
Ponteiras  Em  Alumínio  E  Peças
Confeccionadas  Em  Plástico  Rígido.
Acondicionado Em Sacola De Tecido.

3 Kit R$ 98,57 R$ 295,71

55

Bambolê  esportivo  confeccionado  em
material  plástico/polietileno  de  alta
densidade com diâmetro mínimo de 65 cm
com tubos super resistente de no mínimo 16
mm  e  parede  de  no  mínimo  1.2  mm.
Aplicação:  coordenação  dinâmica  –  global,
estruturação  espaço  temporal,  equilíbrio,
noção de esquema corporal, ginástica.

20 Unid. R$ 4,63 R$ 92,60

56

Halter,  material  ferro,  tipo  maciço,
revestimento  borracha  pvc  -cloreto  de
polivinila, forma bolas nas laterais, peso 1kg,
cor azul. (par)

5 Par R$ 28,89 R$ 144,45

57

Halter,  material  ferro,  tipo  maciço,
revestimento  borracha  pvc  -cloreto  de
polivinila, forma bolas nas laterais, peso 2kg,
cor vermelho. (par)

5 Par R$ 50,47 R$ 252,35

58

Cone de agilidade. Kit com 10 unidades de
cone  flexíveis.  Dimensões  –  (AxCxL):
14x23x14cm; Peso – 0,3 Kg; Composição –
Polietileno.

3
Kit

10 unid.
R$ 98,19 R$ 294,57

59 KIT Slack Line. Fita plana de 20 metros de 5
a  7  cm  de  largura  produzida  em  nylon
resistente,  estruturada  para  que  se  possa
andar  sobre  ela,  e  que  possa  ser  esticada
entre  dois  pontos  de  ancoragem.
Acompanhada  com  duas  fitas  de  fixação

1 Kit R$ 92,48 R$ 92,48
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reguláveis com fivelas de inox, uma com a
fita 50mm com 15 metros e a outra com uma
catraca para esticar a fita,  02 protetores em
EVA para revestir os pontos de ancoragem. O
equipamento  deve  vir  acompanhado  de
sacola  ou  outro  material  resistente  para
transporte.

60

Jogos de stick, material de Madeira e E.V.A.
com  Diâmetro:  (centro)  20mm,  (pontas)
40mm, Peso 350gr  e Comprimento 660mm
(conjunto).

2 Conjunto R$ 39,97 R$ 79,94

61

Tábua de equilíbrio (rola-rola). Equipamento
confeccionado  com  material  de  ponta,
prancha  em  MDF  com  lixa  antiderrapante
nas extremidades e aparador na parte inferior.
Cilindro  plástico  de  alta  resistência  com
corpo emborrachado, para melhor aderência
dos itens  combinados.  Medida:  Cilindro:  Ø
160mm;  Prancha:  22x60cm;  MDF
15mm; Peso: 2700 gramas.

1 Conjunto R$ 113,33 R$ 113,33

62

Escada de Agilidade. Degraus de plástico; 
possibilita mudança da distância dos degraus 
conforme treinamento; Degraus projetados; 
Com presilhas nas extremidades para acoplar
mais um equipamento. Tamanho: 4 m; 
acompanha bolsa de Nylon.

1 Unid. R$ 100,33 R$ 100,33

63

Paraquedas para Treinamento de Força. 
Fabricado em Nylon de alta qualidade, com 
redes de fixação, corte e a costura adequados 
para uma maior estabilidade. Acompanha 
cinto para fixação à cintura acolchoado para 
um maior conforto.

1 Unid. R$ 110,68 R$ 110,68

64
Step  EVA  Academia  Ginastica  Aeróbica
Fitness. Dim. aprox.: 60cmx28cmx10cm

10 Unid. R$ 77,67 R$ 776,70

65
Colchonete  Esportivo  para  Ginástica
tamanho Padrão de 1,20x0,80x0,04m

20 Unid. R$ 73,40 R$ 1.468,00

1.2. Havendo divergências entre as especificações lançadas no sitio Compras Governamentais
e  as  descritas  neste  Termo  de  Referência,  prevalecerão  as  especificações  deste  Termo  de
Referência.

1.3. Os itens a serem adquiridos são facilmente encontrados no mercado e estão especificados de
forma clara e precisa neste Termo de Referência, se enquadrando na definição de bens comuns do art.
1º, parágrafo único da Lei nº 10.520/2002.
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2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A Constituição democrática de 1988, em seu artigo 196, prevê a universalização do direito à saúde,
seu texto esclarece que a saúde é um direito de todos os cidadãos e dever do Estado. A garantia deste
direito  está  relacionada  à  execução  de  políticas  sociais  e  econômicas  que  reduzam  o  risco  de
adoecimento,  promovam  a  saúde,  protejam-na  e  a  recuperem  nos  casos  necessários.  Dentre  os
ambientes propícios para a efetivação da promoção, proteção e recuperação da saúde, está a Escola. Os
setores de Educação e de Saúde possuem muitas afinidades no campo das políticas públicas, pois
ambas se baseiam em princípios semelhantes como a universalidade de acesso, prezando sempre pela
inclusão e participação ativa dos cidadãos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano (IF Baiano) tem como missão “oferecer educação profissional  e tecnológica de qualidade,
pública e gratuita, nas diferentes modalidades, preparando pessoas para o pleno exercício da cidadania
e  contribuindo para  o  desenvolvimento  social  e  econômico  do  país,  através  de  ações  de  ensino,
pesquisa  e  extensão”.  Dentre  as  estratégias  para  cumprir  tal  missão,  o  IF  Baiano  desenvolveu  a
Política  de  Assistência  Estudantil  que  se  propõe  a  desenvolver  programas  que  favoreçam  a
democratização  do  acesso,  a  permanência  e  o  êxito  do  discente  no  seu  processo  formativo.  O
Programa de Prevenção e Assistência à Saúde (Pró-Saúde) constitui-se como uma das estratégias para
atingir tal objetivo, pois visa criar mecanismos para viabilizar ações interdisciplinares que promovam
a saúde do estudante e previnam agravos. A aquisição dos itens listados acima tem o intuito de prover
o material necessário para a execução de diversas oficinas que almejam promover saúde e prevenir
agravos  dentre  o  público  discente,  contribuindo  para  expressão  de  sua  máxima  performance
acadêmica.

3 ESTIMATIVA DE CUSTO/FONTE DE RECURSOS

Para aquisição do objeto deste Pregão, o custo total estimado é de R$ 29.730,31 (vinte e nove mil,
setecentos e trinta reais e trinta e um centavos) e correrá a conta do Orçamento da Assistência
Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês.

FONTE DE RECURSO: 0100

NATUREZA DE DESPESAS: 339030

4 DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado por ordem bancária em parcela única, em até 30 (trinta) dias após
o recebimento definitivo, que ocorrerá após a entrega integral do(s) item(ns) e o respectivo atesto da
Nota Fiscal..

4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data de apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. O  IF  Baiano  -  Campus  Santa  Inês  reserva-se  no  direito  de  condicionar  o  pagamento  à
aprovação da  qualidade  do produto,  observadas  as  condições  estabelecidas  no  presente  Termo de
Referência.

4.3. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao SICAF (via “on-line”),
com resultado favorável. 
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4.4. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão
restituídos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo o IF – Baiano – Campus Santa
Inês, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

4.5. As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano – Campus  Santa  Inês
previsto  para  o  exercício  de  2017,  nos  elementos  de  despesas,  programas  e  fontes  de  recursos
correspondentes às características do objeto da licitação.

5 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1. A entrega dos itens deverá ocorrer, de forma integral, em até 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da Nota de Empenho, no Setor de Almoxarifado do Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, nos horários: das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 de
segunda a quinta-feira, nas sextas-feiras das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.

5.2. O prazo estabelecido neste Termo somente poderá ser prorrogado mediante solicitação por
escrito da Contratada, devidamente aceita pela Contratante, e nos seguintes casos:

a. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere,
fundamentalmente, as condições da entrega dos itens;

b. Impedimento  de  execução  das  entregas  por  fato  ou  ato  de  terceiros,  reconhecido  pela
Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

5.3. Omissão ou atraso da entrega ficará a cargo da Contratada, inclusive quanto aos pagamentos
do frete, sem prejuízo das sanções administrativas descritas neste Termo de Referência.

6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os  itens  deverão  ser  novos,  sem  utilização  anterior,  e  deverão  estar  de  acordo  com  a
especificação descrita  no presente  Termo de Referência,  atendendo integralmente  a  todos os  seus
dispostos.

6.2. A garantia  será  a  ofertada pelo  fabricante,  assumida  pela  Contratada,  contada a  partir  do
primeiro dia útil após a data de entrega dos produtos.

6.2.1. O  licitante  poderá  descrever  em  sua  proposta  os  termos  de  qualquer  garantia  adicional
oferecida, se for o caso, sem qualquer ônus adicional para o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Baiano Campus Santa Inês.

6.3. O(s)  produto(s)  defeituoso(s)  ou  em  desacordo  com  o  presente  Termo  de  Referência
deverá(ão) ser reposto(s) pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, após a comunicação feita
pela CONTRATANTE, sem nenhum ônus para o IF Baiano – Campus Santa Inês.

7 DOS DEVERES DA CONTRATADA

7.1. São deveres da CONTRATADA:

a. Acusar o recebimento da Nota de Empenho;
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b. Entregar o(s) item(ns) de forma integral no prazo, no local e nas condições exigidas neste
Termo de Referência;

c. Juntamente com a entrega do(s) item(ns), emitir Nota Fiscal com a mesma descrição constante
na Nota de Empenho;

d. Manter,  durante  a  execução  contratual,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas na licitação;

e. Cumprir  além dos postulados legais vigentes no âmbito Federal,  Estadual  e Municipal,  as
normas de segurança da contratante;

f. Efetuar a troca ou substituição do(s) produto(s) defeituoso(s) ou que não esteja(m) conforme a
descrição deste Termo de Referência.

7.2. A Empresa contratada também se responsabilizará por perdas e danos eventualmente causados
por seus técnicos ou empregados, a bens e/ou equipamentos de propriedade da CONTRATANTE ou
TERCEIROS durante a entrega do objeto.

8 DOS DEVERES DA CONTRATANTE

8.1. São deveres da Contratante:

a. Emitir a Nota de Empenho;

b. Informar à Contratada sobre a emissão da Nota de Empenho;

c. Efetuar os pagamentos à Contratada, correspondente ao fornecimento do(s) item(ns) dentro do
prazo estipulado neste Termo de Referência;

d. Comunicar  imediatamente  à  CONTRATADA qualquer  irregularidade  ocorrida  quando  do
fornecimento do objeto;

e. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

a. Inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em  decorrência  da
contratação;

b. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c. Fraudar na execução do contrato;

d. Comportar-se de modo inidôneo;

e. Cometer fraude fiscal;

f. Não mantiver a proposta;
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g. Apresentar documento falso.

9.1.2. Considera-se retardamento na execução do objeto qualquer ação ou omissão do licitante que
prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou
ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.

9.1.3. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do
envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de
sua  proposta,  quando  encerrada  a  etapa  competitiva,  desde  que  não  esteja  fundamentada  na
demonstração  de  vício  ou  falha  na  sua  elaboração,  que  evidencie  a  impossibilidade  de  seu
cumprimento.

9.1.4. Considera-se  falhar  na  execução  contratual  o  inadimplemento  grave  ou  inescusável  de
obrigação assumidas pelo contratado.

9.1.5. Considera-se fraudar na execução contratual a prática de qualquer ato destinado a obtenção de
vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

9.1.6. Considera-se comporta-se de maneira inidônea a prática de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, tais como: frustar ou fraudar o caráter competitivo do
procedimento licitatório, agir em conluio ou em desconformidade com a lei, induzir deliberadamente a
erro  no  julgamento,  prestar  informações  falsas,  apresentar  documentação  com  informações
inverídicas,  ou  que  contenha  emenda  ou  rasura,  destinados  a  prejudicar  a  veracidade  de  suas
informações.

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

a. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos
significativos para a Contratante, nas situações que merecem reprovação branda por parte da
Administração, como também alerta do rigor da fiscalização e da possibilidade de penalização
mais gravosa em caso de reincidência;

b. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

c. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;

d. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida, no caso de inexecução parcial do objeto;

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o IF Baiano – Campus Santa Inês, pelo
prazo de até dois anos;

f. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
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g. 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 Contratante pelos prejuízos causados.

9.3. Também ficam sujeitas  às  penalidades  do  art.  87,  III  e  IV da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  as
empresas ou profissionais que:

a. Tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;

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

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

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

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

9.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10 SETOR REQUISITANTE

Comissão Multiprofissional do Programa Pró Saúde.

Comissão Local de Assuntos Estudantis – CLAE.

Santa Inês/BA, _____ de ________________ de 2017.

______________________
Emily L. Carvalho

Presidente da Comissão Multiprofissional do Programa Pró Saúde

____________________________
Nívia Barreto dos Anjos

Presidente da CLAE
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À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o
presente Termo de Referência e AUTORIZO a realização do procedimento licitatório.

Santa Inês/BA, ______ de _________________ de 2017.

___________________________________
NELSON VIEIRA DA SILVA FILHO

Diretor Geral
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2017
Edital de Licitação nº. 45/2017

Processo nº. 23332.000518/2017-43

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Santa Inês

Senhor Pregoeiro, 

A Empresa __________________________________,  CNPJ nº________________,  estabelecida na
(endereço completo), neste ato representado por (nome completo do representante legal da empresa),
CPF nº  ____________, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão
Eletrônico nº 28/2017, que tem como objeto a aquisição de materiais para a realização das atividades
do  Programa  Pró-Saúde  (Programa  de  Prevenção  e  Assistência  à  Saúde)  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Santa Inês, conforme as especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições lá
estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

Item Discriminação Qtd. Unid. Marca/
Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

Valor Total: R$ XXXX (valor por extenso)

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de sua aceitação.

Para fins de Pagamento: Banco:.................. Agência: ...................... Conta Corrente: ........................

Asseguro que a entrega integral dos produtos ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis após o 
recebimento da Nota de Empenho, na forma, no prazo, no local e nas condições exigidas no Edital.

Declaro expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os insumos inerentes a execução
do contrato e todas as demais despesas, de quaisquer naturezas incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Local, ...... de ........de 2017.

Nome do Representante Legal da Empresa
Cargo

RG/CPF
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	a. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere, fundamentalmente, as condições da entrega dos itens;
	b. Impedimento de execução das entregas por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

