
   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABÁ 

Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Compras

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                                                                                  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2015 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT

Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva,  por meio de seu Diretor Geral, designado pela

Portaria  nº 630,  de 18 de abril  de 2013,  publicada no DOU de 19 de abril  de 2013,  torna

público  na  data,  hora  e  local,  abaixo  indicados,  a  realização  de  licitação  na  modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme descrito neste Edital. 

O procedimento licitatório  será regido pela Lei  nº 10.520,  de 17/07/2002,  pelo Decreto nº

5.450, de 31/05/2005, Decreto nº 6.204 de 05/09/2007,  pela  Lei Complementar nº 123, de

14/12/2006, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010,  01 de

19/01/2012, e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666,

de 21/06/93 e suas  alterações,  demais normas aplicáveis  ao objeto deste certame e pelas

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
A  sessão  pública  deste  Pregão  Eletrônico  será  aberta  por  comando  da  Pregoeira  com  a
utilização de  sua chave de  acesso  e  senha,  no  endereço  eletrônico,  data  e  horário  abaixo
discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
DATA: 26/01/2016
HORÁRIO: 15h (horário de Brasília)
UASG: 158333
           
REFERÊNCIA DE TEMPO:  Para  todas  as  referências  de tempo será observado  o horário  de
Brasília-DF.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação da Pregoeira
em sentido contrário.
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O edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.comprasnet.gov.br
www.cba.ifmt.edu.br

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços  de  comunicação  visual,  composto  por  montagem  e  instalação  das  placas  de
sinalização,  conforme projeto,  anexo ao  edital,  do Instituto  Federal  de Educação,  Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, em conformidade
com as especificações e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
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 §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

2.1.1 As empresas não credenciadas no SICAF que tiverem interesse em participar do presente
Pregão  Eletrônico,  deverão  providenciar  o  seu  credenciamento  junto  a  qualquer  Unidade
Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública. por meio do portal COMPRASNET.

2.2. Não poderão participar desta licitação: 
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
b) empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
c) consórcios de empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
d) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
e) empresas qualificadas como Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP); 
f) servidores ou dirigentes deste IFMT; 
g) empresas que apresentem em seu quadro societário servidores desta Instituição, ou pessoas
que mantenham vínculo de parentesco vedado com detentores de cargo em comissão que
atuem  na  área  contratada  ou  na  área  responsável  pela  licitação  e  com  autoridades
hierarquicamente superiores; 
h) empresas  que  tenham  sido  declaradas  inidôneas  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública;
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i) empresas punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT;
j) empresas impedidas de licitar e contratar com a União nos termos do art. 28 do Decreto nº
5.450/2005; 
k) entidades  empresariais  proibidas  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos
administrativos, na forma da legislação vigente. 
l) sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no termo de Conciliação Judicial

firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, e o disposto no artigo 4º da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 2, de 30 de Abril de 2008;

m) sociedades integrantes  de um mesmo grupo econômico,  assim entendidas  aquelas  que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, exceto se demonstrado que
não  agem  representando  interesse  econômico  em  comum,  conforme  acórdãos
2136/2006, 1a câmara e 1793/2011 do Plenário. 

2.2.1. As empresas que se encontrem em recuperação judicial poderão participar do certame,
desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique
que a interessada está apta econômica e financeiramente para participar de procedimento
licitatório, nos termos da Lei 8.666/93. 

2.3. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:
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.

2.3.1.  Deverá  assinalar,  ainda,  “sim”  ou  “não”  em  campo  próprio  do  sistema  eletrônico,
relativo às seguintes declarações:
1.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;
2.que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores; 
3.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;
4.que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

2.3.2.  As  declarações  poderão  ser  consultadas  pela  pregoeira,  a  partir  da  fase  de
aceitação/habilitação e estarão disponíveis na ata da sessão pública do pregão. 

2.4. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde  que  sejam observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de  habilitação
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exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato. 

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. 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. 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), no
site www.comprasnet.gov.br .

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

3.4.  O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou a este IFMT, promotor da licitação, qualquer responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º do Decreto
nº 5.450/2005). 

3.5. Incumbirá 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 (art. 13,
IV, do Decreto nº 5.450/2005).

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão registrar os
dados de suas propostas no portal www.comprasnet.gov.br, de forma clara e objetiva.
4.1.1. As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico
até a data e hora marcadas para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2. No encaminhamento da proposta, o licitante deverá descrever no campo “Descrição
Detalhada do Objeto Ofertado” toda a descrição detalhada e completa do objeto ofertando,
sendo o preenchimento obrigatório pelo licitante.
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4.2.1. As propostas em que na “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” constar a descrição
“Conforme edital” serão desclassificadas.  

4.3. A proposta deverá ser enviada, em moeda corrente brasileira, embutidas nesta todas as
despesas com os encargos sociais e trabalhistas, os custos indiretos, a lucratividade e
quaisquer outras despesas necessárias à realização integral e adequada para o fornecimento
do objeto deste certame.

4.4. Os valores máximos admitidos para a contratação dos serviços estão discriminados no
Termo de Referência. 

4.5. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR unitário
de cada ITEM, em Reais, com duas casas decimais após a vírgula.

4.6. As DECLARAÇÕES poderão ser consultadas pelo pregoeiro, a partir da fase de
aceitação/habilitação, e estarão disponíveis na ata da sessão pública do pregão.

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

4.11. Qualquer proposta em desacordo com as exigências deste Edital ou que sejam omissas
será desclassificada.

4.12. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o
GLOBAL, e entre o valor expresso em algarismos e por extenso será considerado válido o por
extenso.

4.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

4.14. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;

4.15. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de  sua  apresentação,  suspendendo-se  este  prazo  na  hipótese  de  interposição  de  recurso
administrativo ou judicial. 

4.16. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
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5.1. A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública será aberta com a divulgação das
Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances.

5.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a Proposta
anteriormente apresentada.

5.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após     o     INÍCIO     ou     o
ENCERRAMENTO     da     fase     de     lances, ficando a LICITANTE DESISTENTE sujeita a aplicação das
sanções previstas neste Edital e seus anexos.

5.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

5.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
6.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os
licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo
o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos no valor unitário do item, observados o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.2.1 A cada lance ofertado (por  item), o  sistema eletrônico atualizará automaticamente o
valor global do grupo, sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor valor global do
grupo. 

6.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.

6.4. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
6.5. O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
para fins de classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, ressalvada a
hipótese de aplicação das regras de preferência previstas neste Edital. 

6.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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6.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequível.

6.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, que
informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
6.8.1.  Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a fase de lances. 

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

6.10. Em eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.

6.11. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.12. Ao  final  do  procedimento,  após  o  encerramento  da  etapa  competitiva,  os  licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
6.13. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

6.14. 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 no Edital.

6.15. 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.
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6.16. 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.

7. DA FASE DE ACEITAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1. O critério de julgamento para escolha da melhor proposta neste certame será a de menor
preço por GRUPO.

7.2 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, a pregoeira fará
uso da  opção  “Convocar  Anexo”  ao  vencedor,  que  deverá  encaminhar  a  sua  proposta  de
preços, atualizado pelo valor de lance, e outros documentos que poderão ser exigidos, através
do sistema,  por meio do link “Anexar”, disponível no Portal de Compras do Governo Federal
(www.comprasgovernamentais.gov.br), no prazo máximo de 03 (três) horas.  
7.2.1. O  fornecedor  que  não  conseguir  enviar  as  suas  propostas  de  preços  e  demais
documentos  por  meio  do  link  “Anexar”,  poderá  enviar  mensagem,  pelo  e-mail
pregao@cba.ifmt.edu.br, no mesmo prazo e condições descritas no subitem 7.1.

7.3. A pregoeira  e  sua  equipe  de  apoio  farão  o  julgamento,  em  conjunto  com  o  setor
solicitante,  da  proposta  classificada em primeiro lugar,  verificando quanto  ao  preço,  à  sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.4. A proposta de preços será preenchida em conformidade com o Modelo de Formulação de
proposta  constante  do  Anexo  II  do  Edital  e deverão  estar  computados  todos  os  custos
necessários  para  o  fornecimento  do  objeto  desta  licitação,  bem  como  todos  os  impostos,
fretes,  seguros,  encargos  e  taxas,  redigida  em  português,  com  clareza  e  sem  entrelinhas,
fazendo constar:
a) o número do Pregão Eletrônico;
b) o nome comercial da empresa proponente, o CNPJ, inscrição estadual, endereço completo,
incluindo o CEP, número(s) de telefone(s), fax e e-mail, se houver;
c) a descrição completa do objeto ofertado pelo licitante;
d) quantidade, valor unitário e total do item;
e) declaração  expressa  de que  nos  preços  constantes  na  proposta  estão  inclusas  todas  as
despesas necessárias para a prestação do serviço. 
f) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da sessão pública. A falta de tal informação será considerado aceito o prazo citado nesta
alínea;
g) Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, para efeito de pagamento.
Na falta de tal informação, a Administração poderá solicitar em outro momento. 
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7.5. O não encaminhamento da proposta e demais anexos solicitados ou, ainda, se a proposta
de menor valor não for aceitável, implicará na desclassificação da proposta.

7.6.  Não  será  aceita  a  proposta  ou  lance  vencedor  cujo  preço  seja  incompatível  com  o
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

7.7. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, comprovadamente,
for  insuficiente  para  a  cobertura  dos  custos  da  contratação,  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.

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

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

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

7.11. A  pregoeira  poderá  convocar  o licitante  para  enviar  documento digital,  por  meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitação da proposta. 
7.12.1. O prazo estabelecido pela pregoeira poderá ser prorrogado por solicitação escrita e jus-
tificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pela
pregoeira. 

7.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.14. Havendo necessidade, a pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
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7.15. A  pregoeira  poderá  encaminhar,  por  meio  do  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.16.1. Também  nas  hipóteses  em  que  a  pregoeira  não  aceitar  a  proposta  e  passar  à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes. 

7.17.  Confirmada  a  aceitabilidade  da  proposta,  a  pregoeira divulgará  o  resultado  do
julgamento  do  preço,  procedendo  à  verificação  da  habilitação  da  licitante,  conforme  as
disposições deste Edital e seus anexos.

7.18. No julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado,  registrado em ata  e acessível  a  todos,  atribuindo-lhes validade  e
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8. DA HABILITAÇÃO
8.1.  Encerrada  a  etapa  de  lances  da  sessão  pública  e  aceitação  das  propostas,  a  licitante
detentora da melhor proposta ou lance será convocada para  encaminhar  a documentação
referente à habilitação, e outros documentos que poderão ser exigidos, através do sistema,
por meio do link “Anexar”, disponível no Portal de Compras do Governo Federal,  no prazo
máximo de 03 (três) horas, sob pena de inabilitação.

8.1.1. A  licitante  detentora  da  melhor  proposta  ou  lance  deverá  encaminhar,  ainda,  a
documentação referente à habilitação ao IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva
no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da convocação, juntamente com a Proposta de
Preço atualizada, em envelope fechado e rubricado no fecho, no seguinte endereço:

         Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT
 Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Diretoria de Administração e Planejamento/LICITAÇÃO
Rua Prof.ª Zulmira Canavarros, n.º 95 - Centro – Cuiabá / MT

CEP: 78005-200.

8.2. Os documentos  de habilitação deverão ser  apresentados em original,  ou por  qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas,  funcionário da unidade que realiza a
licitação, ou publicação em Órgão de imprensa oficial. 
10.2.1.  As  ME  e  EPP  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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8.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a pregoeira 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:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.3.1. A  consulta  ao  SICAF  deverá  abranger  a  verificação  da  composição  societária  das
empresas  a  serem  contratadas,  a  fim  de  se  certificar  eventual  participação  indireta  que
implique  ofensa  ao  art.  9º,  III,  da  Lei  nº  8.666/1993.  Caso  tais  informações  não  estejam
disponíveis no SICAF, caberá à pregoeira verificar no contrato social da empresa – o qual, já é
documento de apresentação obrigatória na habilitação jurídica.

8.3.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12
da Lei n° 8.429/92, 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).

8.3.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a pregoeira reputará o
licitante inabilitado.

8.3.4. Ainda como condição prévia à habilitação,  tratando-se de participação exclusiva para
ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de
desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, a pregoeira poderá consultar o Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas –
Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se
o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta
classificada  em  primeiro  lugar  no  exercício  anterior  ou  corrente  extrapola  o  faturamento
máximo permitido como condição para esse benefício.

8.3.4.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal,
a pregoeira indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, §§ 9°,  9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006,  com a consequente
inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
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8.4. Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relativa à:
I. habilitação jurídica;
II. qualificação econômico-financeira;
III. regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, o sistema de Seguridade Social - INSS e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
IV. regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais;
V. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição;
VI. declaração de fato superveniente, atestando a inexistência de circunstâncias;
VII. Declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas
no edital e que atende aos requisitos de habilitação.
VIII. Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

8.4.1. A  documentação  relativa  aos  incisos  I,  II  e  III  e  IV,  do  subitem 8.4.,  será  verificada
“online” no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
8.4.1.1. A pregoeira consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação  à  habilitação  jurídica,  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  à  qualificação  econômica
financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III,
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.4.1.2. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
89.4.1.3. Caso a pregoeira não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado
a encaminhar, no prazo de 03 (três) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação
da  regularidade  fiscal  das  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.4.1.4.  Os licitantes  que não estiverem cadastrados  no Sistema de Cadastro  Unificado de
Fornecedores  –  SICAF  além do  nível  de  credenciamento  exigido  pela  Instrução  Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista:

I - Habilitação jurídica: 

1.1.1. no caso de empresário individual,  inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;

1.1.2. em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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1.1.3. 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;

1.1.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

1.1.5.  decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País.

1.1.6.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;

II - Regularidade fiscal e trabalhista:

1.1.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

1.1.2. prova  de  regularidade  com  a Fazenda  Nacional  (certidão  conjunta,
emitida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria-Geral  da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União,
por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

1.1.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

1.1.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

1.1.5. 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;

1.1.6. prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  municipal,  relativo  ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual; 

1.1.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante; 

1.1.8.  caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
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apresentação de declaração da Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

1.1.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa,  deverá  apresentar  toda  a
documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.4.2. Os licitantes  que  não  estiverem  cadastrados  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  no  nível  da  Qualificação  Econômico-Financeira,  conforme  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

1.1.1. certidão  negativa  de  feitos  sobre  falência,  recuperação  judicial  ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

1.1.2. 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;

1.1.2.1.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;

1.1.3.  comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral  (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

8.5. Os documentos de habilitação exigidos no Edital, além daqueles dispostos no item 9.4,
são:

a) Proposta de preços com as descrições detalhadas do objeto ofertado, devidamente assinada
e  atualizada  pelos  preços  de  lances,  conforme  Anexo  II do  Edital,  em  papel  timbrado  da
empresa;
b) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, serviços compatíveis com o objeto
ora licitado;
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica,  ou  de  execução  patrimonial  expedida  no domicílio  da  pessoa física,  com data  de
validade de no mínimo 30 dias contados a partir da data de sua expedição;
d)  A Certidão Negativa de Débitos trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei  nº. 12.440/2011
será consultada on-line pela Pregoeira, quando da fase de habilitação. 
e)  Declaração  de que, no caso de sagrar-se vencedor,  manterá sede, filial ou representação
dotada  de  toda  a  infraestrutura  técnica  adequada,  com  recursos  humanos  qualificados,
necessários e suficientes para a prestação dos serviços;
f)  Declaração  com a apresentação do preposto/responsável técnico, que deverá ser mantido
pela empresa vencedora do certame, durante toda a vigência do contrato,  no escritório da
empresa, para representá-la na execução do contrato.
f.i) No decorrer da execução do serviço, o profissional de que trata este subitem poderá ser
substituído  por  profissional  de  experiência  equivalente,  desde  que  a  substituição  seja
aprovada pela Administração.

I  -  Na referida declaração deverão constar os seus dados mínimos necessários, tais
como nome completo, número do CPF, número do documento de identidade e do
registro na entidade profissional.
II - A comprovação da qualificação mínima exigida de cada categoria, de acordo com a
função, conforme previsto no Termo de Referência, Anexo I do Edital, é requisito para
assinatura do contrato, e deverá ser apresentada no ato da celebração do mesmo. 

g)  Declaração de  que  manterá  sigilo  sobre  todo  e  qualquer  assunto  do  interesse  da
contratante ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da contratação, devendo
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orientar  seus  empregados  nesse  sentido,  sob  pena  de  responsabilidade  civil,  penal  e
administrativa, conforme o caso. 
h) O Contrato Social, a Procuração,  Identidade e  CPF, todos devidamente autenticados, para
fins de elaboração do Contrato. 

8.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no
sistema  eletrônico,  comprovar  a  regularização.  O  prazo  poderá  ser  prorrogado  por  igual
período.

8.6.1 A não regularização fiscal 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. 

8.7 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.

8.8  Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  deixar  de  apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.10. Não serão aceitos  “protocolo de entrega”ou “solicitação de documento” em substituição
aos documentos exigidos no presente Edital e seus Anexos.

8.11.  Constatado  o  atendimento  às  exigências  fixadas  no  Edital,  o  licitante  será  declarado
vencedor pelo pregoeiro, sendo adjudicado o objeto do certame.

8.12. O IFMT Campus Cuiabá efetuará consultas ao SICAF por ocasião da emissão do empenho,
da assinatura do contrato e durante  a vigência do mesmo e a cada pagamento,  visando à
manutenção das condições de habilitação da licitante vencedora.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa
de pequeno porte  ou sociedade  cooperativa,  se for  o  caso,  será concedido o prazo  de no
mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
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9.2. Havendo quem se manifeste, caberá à pregoeira verificar a tempestividade e a existência
de  motivação  da  intenção  de  recorrer,  para  decidir  se  admite  ou  não  o  recurso,
fundamentadamente.
9.2.1. Nesse momento a pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
9.2.3. 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.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

9.5. O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo  prazo,  fazê-lo  subir,  devidamente  informado,  devendo,  neste  caso,  a  decisão  ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

9.6. Não serão reconhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

9.7. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na Diretoria
de Administração e Planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva.  

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. A adjudicação do objeto será viabilizada pela pregoeira sempre que não houver recurso.

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

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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11.1. A despesa decorrente da contratação dos serviços, objeto desta licitação, correrá à conta
do  exercício  de  2015,  das  seguintes  Dotações  Orçamentárias:  PTRES  88538;  Fonte  0112;
Natureza de Despesa 44905251 do Orçamento Geral da União. 

11.2. A Administração não emitirá nota de empenho ou qualquer solicitação de fornecimento 
sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.

12. DA MINUTA DO CONTRATO
12.1.  Após  a  homologação  referida  no  item acima,  o  adjudicatário  será  convocado  para
assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação
do interessado (Art. 64, da Lei nº 8.666/93).
12.1.1. O prazo de convocação para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período,  quando solicitado pela parte durante seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administração (Art. 64, § 1º, da Lei nº 8.666/93).
12.1.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital,  as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
12.1.3.  Quando o vencedor  da  licitação que  não fizer  a  comprovação referida  no item ou
quando,  injustificadamente,  recusar-se  a  assinar  o  contrato,  poderá  ser  convocado  outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos
habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

12.2. Após a contratação, o contratado receberá ordem de serviço autorizando o início dos
trabalhos.

12.3.  Farão  parte  integrante  do  Contrato  todos  os  elementos  apresentados  pela  licitante
vencedora  que  tenham  servido  de  base  para  julgamento,  bem  como  as  condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.4.  O Contrato  resultante  da  presente  licitação só terá  eficácia  depois  de  publicado por
extrato no Diário Oficial da União.

12.5. A Administração publicará no Diário Oficial da União o extrato dos contratos celebrados,
no  prazo  de  até  20  (vinte)  dias  a  contar  da  data  de  sua  assinatura,  com  indicação  da
modalidade de licitação e de seu número de referência (Art. 20, do Decreto 3.555/00).

12.6.  A recusa injusta do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação, sujeitará a empresa à perda do direito à
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contratação, e às penalidades estabelecidas neste Edital, podendo ser convidadas a assinar o
contrato as demais Licitantes remanescentes na ordem de classificação.

12.7.  Na assinatura  do Contrato,  será exigida  a comprovação das  condições  de habilitação
consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela Contratada durante a vigência do
Contrato.

12.8.  O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,  de acordo com as cláusulas
contratuais,  Termo  de  Referência  (Anexo  I)  e  as  normas  enumeradas  na  Lei  nº  8.666/93,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
12.8.1.  A execução completa do contrato só acontecerá quando o contratado comprovar o
pagamento de todas as obrigações trabalhistas referentes à mão-de-obra utilizada.

12.9.  A inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  rescisão,  e  ficará  o  contrato
rescindido  de  pleno  direito,  independentemente  de  aviso  ou  interpelação  judicial  ou
extrajudicial, se houver uma das ocorrências prescritas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

12.10.  O  Contrato  terá  vigência  por  45  (quarenta  e  cinco)  dias  a  partir  da  data  de  sua
assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos mediante
termos aditivos, após a verificação da real necessidade e das vantagens para a Administração
na continuidade do contrato, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo ser
alterado, exceto no tocante a seu objeto.

12.10.1. É vedada a prorrogação do contrato quando:
 os preços estiverem superiores aos limites eventualmente estabelecidos pelas Portarias

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para
redução de preços;

 a contratada tiver sido  declarada inidônea ou suspensa no âmbito  da  União ou  do
próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos;

 a  contratada  não  mantiver  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação.

12.10.2. Na  prorrogação  contratual  os  custos  não  renováveis  já  pagos  ou  amortizados  no
primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.

12.11.  Nos  termos  do  artigo  67,  §  1º,  da  Lei  nº  8.666/93,  a  Contratante  designará  um
representante  para  acompanhar  e fiscalizar  a  execução do Contrato,  anotando em registro
próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos observados.
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12.12.  A  CONTRATADA  deverá  indicar  um  preposto  para  representá-la  na  execução  do
Contrato.

12.13. A execução do contrato será de acordo com a Seção IV do Capítulo III – Dos Contratos,
da  Lei  nº  8.666/93  e  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  02,  de  30/04/2008  e  suas
alterações.

12.14. O Contrato poderá ser rescindido nos termos do art. 78 e das formas previstas no artigo
79 da Lei  nº 8.666/93,  com o reconhecimento dos  direitos  da Administração,  em caso  de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da mesma lei.

12.15. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.

13. DAS ESTIMATIVAS E COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
13.1. Nos  preços  propostos  e  nos  lances  que  a  licitante  vier  a  fornecer  já  deverão  estar
incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto, bem como todos os itens,
impostos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,
transporte, garantia, instalação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o
objeto licitado, constante da proposta. 

13.2. É de total e exclusiva responsabilidade da adjudicatária:
13.2.1. Todo e qualquer dano que causar ao IFMT, ou a terceiros,  ainda  que  culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário.
13.2.2. Todo e qualquer sinistro, danoso ou acidente que por ventura venha ocorrer  dentro
de suas instalações independente de culpa ou dolo. 
13.2.3. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer  em decorrência do
objeto em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos
casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o IFMT de qualquer solidariedade
ou responsabilidade.
13.2.4. Toda e qualquer multa, indenizações ou despesas impostas ao IFMT, por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado
na execução do contrato.

13.3.  Desde  já  a  adjudicatária  autoriza  o  IFMT  a  descontar  o  valor  correspondente  aos
referidos  danos  ou  prejuízos  diretamente  das  faturas  pertinentes  aos  pagamentos  que lhe
forem  devidos,  independentemente  de  qualquer  procedimento  judicial  ou  extrajudicial,
assegurada a prévia defesa.
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13.4. A  proposta  da  licitante  não  poderá  apresentar  preço  superior  ao  valor  médio  de
mercado  de cada item constante no Termo de Referência, tendo em vista a necessidade de
conformidade dos preços contratados aos valores de mercado, conforme Art. 43, inciso IV, da
Lei 8.666/93. 

14. DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO
14.1. As ordens de serviços  serão realizadas após a homologação do certame licitatório,
mediante formalização da nota de empenho.

14.2. A execução dos  serviços deverá ocorrer no prazo estipulado no Termo de Referência
(Anexo I), e somente poderá ocorrer após o encaminhamento da Ordem de Serviço.

14.3. A Ordem de Serviço deverá ser elaborada em conformidade com o Anexo deste Edital e
assinada pelo Diretor de Administração e Planejamento do IFMT - Campus Cuiabá  -  Cel.
Octayde Jorge da Silva. 

15. DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. O IFMT emitirá a Ordem de Serviço autorizando a realização dos serviços.

15.2. Os serviços deverão ser realizados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de  Mato  Grosso  –  Campus  Cuiabá  –  Cel.  Octayde  Jorge  da  Silva,  situado  à  Rua  Zulmira
Canavarros, 95 – Centro – Cuiabá – MT, no período a ser combinado com o Fiscal do contrato. 

15.3. Não será aceita qualquer prestação de serviço que não tenha sido autorizada por ordem
de serviço assinada pela Diretoria de Administração e Planejamento, ou seus substitutos legais;
ou que, por qualquer motivo, não esteja de acordo com os termos e condições estabelecidas
no Edital.

15.4. O  recebimento  do(s)  serviço(s)  objeto  da  contratação  estará(ão)  condicionado(s)  à
conferência,  exame  qualitativo  e  aceitação  final,  obrigando-se  a  CONTRATADA  a  reparar,
corrigir,  substituir,  os  eventuais   defeitos  ou  incorreções  porventura  detectadas,   sendo
recebidos:
a)  Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante
termo circunstanciado,  assinado pelas  partes  em até  15 (quinze)  dias  após a prestação de
serviço onde se ateste o perfeito funcionamento da prensa;
b)  Definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 10 (dez)
dias do recebimento provisório que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;
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15.5. Os  recebimentos  provisório  e/ou  definitivo  não  excluem  nem  reduzem  a
responsabilidade da empresa quanto à garantia e segurança dos serviços.

15.6. Os prazos para a execução dos serviços constam no Termo de Referência.

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1.  As  obrigações  das  partes,  dentre  outras  relacionadas  neste  Edital,  são  aquelas
estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato, anexos deste Edital.

17. DA FISCALIZAÇÃO
17.1.  A fiscalização será exercida no interesse  da Administração e não exclui  nem reduz  a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorrência,  não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.

17.2. Os  serviços  contratados  por  meio  deste  processo  licitatório  serão  acompanhados,
fiscalizados e atestados pelo Fiscal, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas
e condições decorrentes deste Edital e seus anexos, anotando, inclusive em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas à execução do mesmo, determinando o que for necessário à
regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 8.666/93. 

18. DA GARANTIA
18.1. O prazo de garantia dos serviços realizados deverá ser de 90 (dias), no mínimo. 

18.2. A CONTRATADA deverá assumir o prazo mínimo de 01 (um) ano, do material a partir da
data de entrega e instalação.

18.3 A CONTRATADA dará garantia dos serviços de montagem e dos prazos não inferior a 01
(um) ano,  devendo cobrir  possíveis  defeitos  de  fabricação e  fazer  manutenção corretiva e
preventiva;

18.4. Sempre  que  necessário  serão  substituídos,  às  custas  da  empresa,  os  materiais  que
apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme o Art. 18 do Código de
Defesa do Consumidor.

18.5. Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal
emitida pelo fornecedor.

18.6. Deverá ser prestada assistência técnica na cidade de Cuiabá-MT durante todo o período
da garantia. Caso não seja possível a manutenção na cidade de Cuiabá-MT, todas as despesas
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de transporte e manutenção do material correrão por conta da vencedora da licitação.

19. DAS SANÇÕES
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudi-
catário que: 
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando con-
vocado 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.

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

19.3.  O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela con-
duta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo pra-
zo de até cinco anos;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimen-
to.

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrati-
vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.6. 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 Administra-
ção, observado o princípio da proporcionalidade.

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência e Termo Contratual. 
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20.  DO PAGAMENTO
20.1. Os pagamentos à Contratada serão efetuados, por meio de ordem bancária, em conta-
corrente por ela indicada, até 30 dias, após a apresentação da Nota Fiscal-Fatura, contendo a
descrição  dos  materiais  e  quantidades,  devidamente  atestados  pelo  representante  da
Administração do Campus solicitante, nos termos do Termo de Referência, ou seja, por parcela
do serviço realizado.
20.1.1. A contratada deverá emitir Nota Fiscal para produto, quando se tratar de fornecimento
de materiais, e deverá emitir Nota Fiscal para serviço, quanto se tratar de prestação de serviço
de manutenção, pois se submetem a normas tributárias divergentes. 
20.1.2. O pagamento será mensal e executado em função da medição dos serviços realizados,
de acordo com o previsto no Termo de Referência, qual seja: o pagamento será efetuado em
parcelas,  conforme  a  execução  dos  serviços  contratados,  com  a  contra  apresentação  de
documentos comprobatórios resultantes dos serviços executados.

20.2. Os pagamentos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o art. 24, inciso II, da
Lei nº 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

20.3. Previamente ao pagamento à Contratada, a Contratante realizará consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação.
20.3.1. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular:
a) a Contratada será notificada pela Diretoria de Administração e Planejamento para proceder
à regularização;
b) a  Contratada,  depois  de  notificada,  terá  o  prazo  de  15  (quinze)  dias  para  proceder  à
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, a DAP certificará o
fato e submeterá o assunto à Direção Geral;
c) caso a documentação esteja disponível na internet, a própria DAP poderá baixá-la e carreá-la
aos autos, sem necessidade de comunicar o fato à Contratada. 
20.3.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
na execução.

20.4.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final do prazo mencionado neste Edital e a data
do efetivo pagamento, será na seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:
EM = encargos moratórios

Pregão Eletrônico nº. 08/2014 – IFMT Campus Cuiabá 24



   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABÁ 

Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Compras

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga
I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = TX/365;
TX = percentual da taxa anual = 6%

20.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da
CONTRATADA  para  compensar  quaisquer  possíveis  despesas  resultantes  de  multas,
indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
20.5.1. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo  administrativo  em  que  serão  garantidos  à  empresa  o  contraditório  e  a  ampla
defesa, com os recursos e meios que lhe são inerentes. 

21. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
21.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.
21.1.1. Caberá à pregoeira, auxiliada pelo setor solicitante, decidir sobre a impugnação, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório,  será designada nova data para a
realização do certame.

21.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à
pregoeira,  até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
preferencialmente  por  meio  eletrônico,  via  internet,  no  seguinte  endereço:
p  regao@cba.ifmt.edu.br.

21.3.  As  impugnações  e  esclarecimentos  deverão  ser  manifestados  por  escrito,  dirigidas  à
pregoeira.

21.4. Independente  de  declaração  expressa,  a  simples  participação  nesta  licitação,  implica
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar aos
seus termos. 

22. DA VISTORIA TÉCNICA
22.1. As interessadas poderão realizar vistoria nos locais de prestação de serviços, ocasião na
qual  será  firmada  a  declaração,  conforme  modelo  disponível  no  ANEXO   –  MODELO  DE
DECLARAÇÃO  DE  VISTORIA,  de  forma  a  obterem  pleno  conhecimento  das  condições  e
eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à
formulação da sua proposta de preços.
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22.1.1. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 09h às 12h ou das 15h às
18h,  com o Responsável  pela Logística,  por meio do telefone (65) 3318-1426, devendo ser
efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.
22.1.2.  A realização da vistoria  não se consubstancia  em condição para a participação na
licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não
serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de
cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas
não previstas.

22.2.  Eventuais discrepâncias/inconsistências observadas na fase de vistoria e de elaboração
da proposta, inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execução e às especificações
do serviço, deverão ser apontadas formalmente (por escrito) à pregoeira,  até 02 (dois) dias
antes  da  data prevista  para  a  abertura  do  certame licitatório .  Após  essa  data,  nenhuma
reclamação será aceita, cabendo à contratada a execução do objeto em sua totalidade. 

23. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
23.1. A  contratada  deverá  adotar  práticas  de  sustentabilidade  na  execução  dos  serviços,
quando couber, tais como: 
a) orientação aos empregados para que adote medidas para evitar o desperdício de energia
elétrica e de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
b) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a
execução de serviços. 

23.1.1. A comprovação do disposto neste item poderá ser feita  mediante  apresentação de
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro  meio  de  prova  que  ateste  que  o  bem  fornecido  cumpre  com  as  exigências  do
edital.

23.2. As  pilhas  e  baterias  a  serem  utilizadas  na  execução  dos  serviços  deverão  possuir
composição que respeite  os limites máximos de chumbo,  cádmio e mercúrio admitidos na
Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-
químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos termos da
Instrução Normativa IBAMA n° 03, de 30/03/2010. 

23.3. Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n°
401, de 04/11/2008, tais como:
a) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;
b) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;
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c) lançamento em corpos d’água,  praias,  manguezais,  pântanos,  terrenos baldios,  poços ou
cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de
eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação. 

23.4. Selecionada a proposta,  antes  da assinatura do contrato,  em caso de inexistência de
certificação  que  ateste  a  adequação,  o  IFMT  poderá  realizar  diligências  para  verificar  a
adequação às exigências de sustentabilidade do ato convocatório, correndo as despesas por
conta da licitante selecionada. 

23.5.  Caso  não  se  confirme  a  adequação  do  produto  aos  critérios  de  sustentabilidade,  a
proposta selecionada será desclassificada. 

24.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. A Autoridade Competente para aprovação do procedimento poderá revogar a licitação,
por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.

24.2. É  facultada  à  pregoeira  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitação,  a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente
da proposta.

24.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do término.

24.4. A  presente  licitação  poderá  ser  adiada  ou  transferida  sua  abertura  para  outra  data,
mediante prévio aviso.

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

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7.  Os casos omissos  serão decididos  pela pregoeira e sua equipe de apoio,  segundo as
disposições das Leis, Decretos e Normas Administrativas Federais que fazem parte integrante
desta Licitação, independentemente de suas transcrições.
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24.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente
o juízo da Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Cuiabá - MT, 28 de outubro de 2015.

Elaborado por:      __________________________________
                                                           Camila Torres Zago

                     Assistente em Administração / Pregoeira
                      Portaria nº 06, de 07/01/2015, publicada no DOU de 08/01/2015

Revisado por:         __________________________________
                                   Eveline de Magalhães Werner Rodrigues

                    Assistente em Administração
                  Portaria nº 06, de 07/01/2015, publicada no DOU de 08/01/2015

Aprovado por:      __________________________________
                                            Nelson Yoshio Ito Suzuki

                    Diretor Geral / Autoridade competente
                  Portaria nº 630, de 18/04/2013, publicada no DOU de 19/04/2013
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO
1.1. OBJETO
Contratação de empresa especializada na execução do  PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
com fornecimento,  montagem  e  instalação  das  placas  de  sinalização  e  outros  meios  de
comunicação visual no INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO – CAMPUS CUIABÁ,  situado na Rua Zulmira Canavaros nº95, Bairro Centro, Cuiabá,
Mato Grosso, conforme especificações técnicas contidas neste Termo de Referência.

1.2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA
1.2.1.  Fornecimento,  Montagem  e  Instalação  do  PROJETO  DE  COMUNICAÇÃO  VISUAL
composto de: Placas Referenciais, Totem Direcional e Placas de sinalização de trânsito.
1.2.2. A instalação de placas de identificação é fundamental para facilitar o acesso às diversas
áreas  utilizadas  diretamente pelo público em geral  e  pelo público interno,  proporcionando
uma melhor orientação com relação à localização dos departamentos, dos setores, das salas de
aulas e outras unidades interna deste IFMT.

1.3. PRAZO
1.3.1. Todos  os  serviços  deverão  ser  executados  no  prazo  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias
estabelecido pelo cronograma físico-financeiro, conforme Anexo D deste termo, contados a
partir da assinatura do CONTRATO e respeitada às datas intermediárias.
1.3.2. As  datas  de  início  e  conclusão  dos  serviços  serão  estabelecidas  no  momento  do
recebimento da Ordem de Serviço.

1.4. ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO NA OBRA
1.4.1. O  cumprimento  do  cronograma físico-financeiro  desenvolvido  pela  fornecedora  será
acompanhado e discutido em reuniões junto ao fiscal de contrato.
1.4.2. Nestas  reuniões  serão  executados  relatórios  de  acompanhamento,  apontando  as
irregularidades  e  informando  as  medidas  corretivas  a  serem  adotadas,  bem  como  as
solicitações da FISCALIZAÇÃO.

1.5. ANTES DA INSTALAÇÃO
Informamos alguns aspectos importantes que devem ser levados em consideração antes do
início dos serviços.
1.5.1. A empresa fornecedora em primeira instância considerará em sua composição de custos
os impostos pertinentes aos serviços em questão, sejam eles da esfera federal, estadual ou
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municipal. Os encargos decorrentes da mão de obra farão também parte da composição de
preços da empresa Fornecedora.
1.5.2.Os desenhos  fornecidos  pela  CONTRATANTE  em questão  basearam-se  no  projeto  de
comunicação  visual  (anexo  B)  e  Manual  de  Comunicação  Visual  (anexo  C).  Tornando-se
imprescindível para
a empresa Fornecedora a realização de “checagem” das medidas dos pontos de referência na
obra de todas as Placas Referenciais, Totem Direcional e Placas de Sinalização de Trânsito.

1.6. DURANTE AS INSTALAÇÕES
Informamos  alguns  aspectos  importantes  que  devem  ser  levados  em  consideração  no
transcurso da instalação das Placas Referenciais, Totem Direcional e Placas de Sinalização de
Trânsito.
1.6.1. A empresa INSTALADORA fornecerá todos os equipamentos e materiais para instalação.
Para  tanto,  incluirá  no  escopo  de  seu  fornecimento  o  transporte  interestadual  (caso
necessário), o transporte até o local do serviço, o deslocamento horizontal dentro do local da
execução do serviço e por fim o transporte vertical para colocar qualquer carga que seja. A
necessária provisão de mão de obra, equipamentos especiais para elevação tais como: talhas,
guindastes, caminhões, são de inteira responsabilidade da empresa fornecedora.
1.6.2.  A empresa fornecedora dentre  outras  empresas  atuantes  no ramo e de serviços de
comunicação visual deverá primar pelo bom relacionamento com todas as outras empresas, no
canteiro de obra. Muitas serão as interferências com as demais empresas, e para tanto um
espírito de cooperação deverá ser a tônica durante a instalação.
1.6.2.2. Sempre que houver interferências, não previstas, ou mal estabelecidas nos projetos, a
FISCALIZAÇÃO  atuará como determinante para definir  os procedimentos a serem tomados.
Nascem  desse  fato  a  importância  da  elaboração  de  relatórios  detalhados  e  o  perfeito
acompanhamento  na  obra,  por  técnico  especializado,  de  modo  a  compatibilizar  as
interferências.

1.7. ENTREGA PROVISÓRIA NA OBRA
1.7.1. Ao concluir os serviços conforme o cronograma físico-financeiro e as especificações do
Termo de Referência,  a  empresa  informará a CONTRATANTE através da  FISCALIZAÇÃO,  por
meio  de  carta  protocolada,  a  solicitação  da  vistoria  provisória  dos  serviços.  Recebida  a
notificação, a CONTRATANTE, através do órgão de sua confiança, fará a vistoria, na companhia
da empresa fornecedora, e realizará todos os testes que julgarem necessários, no prazo de 10
(dez) dias úteis.
1.7.2. As irregularidades e suas devidas correções serão informadas a empresa, através de um
TERMO de VISTORIA e com prazo fixado para realizar a(s) pendência(s).

1.8. DIVERSOS
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1.8.1.  Inclui-se  como  item importante  para  recebimento  provisório  do  material  a  perfeita
limpeza de todos os ambientes da obra.
1.8.2. O saldo das instalações: resto de materiais, detritos, cavacos, etc. devem ser removidos
de  modo  a  obter-se  uma  boa  aparência  do  local.  A  situação  de  desgaste  da  pintura  dos
materiais,  frente  às  adversidades  do  transporte,  deve  ser  analisada  para  que  retornem  a
situação original.
Utilizar sempre a tinta original para as devidas correções evitando-se “borrões” que retirariam
a aparência de “novo” do material instalado.

1.9. ENTREGA DEFINITIVA
1.9.1. Após o atendimento de todos os itens do TERMO de VISTORIA preliminar, a empresa
solicitará por meio de carta protocolada, a emissão de ACEITE FINAL. Inicia-se a partir desse
momento o processo de GARANTIA.
1.9.1.1. O Termo de Recebimento  Definitivo dos  serviços  contratados  será  lavrado em até
10(dez) dias úteis após a carta protocolada.

1.10. DOCUMENTAÇÃO
1.10.1.  No ato da entrega provisória das instalações, a Empresa deverá fornecer os seguintes
documentos a CONTRATANTE:
1.10.2.  Plantas  impressas  com  os  desenhos  gráficos  das  alterações  ocorridas  durante  a
execução (as built).
1.10.3. Mídia em CD dos desenhos digitalizados com extensão CDR, e do relatório em extensão
DOC;

1.11. CRONOGRAMA FÍSICO
1.11.1.  A  empresa  Fornecedora  e  instaladora  deverá  apresentar  o  Cronograma  Físico-
Financeiro de fabricação, montagem e instalação.
1.11.2.  A liberação de qualquer pagamento somente será realizada após o cumprimento das
etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro.

2. PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
2.1. ESPECÍFICAÇÃO DO MATERIAL: Faz parte do presente Termo de Referência um conjunto de
plantas  do  Projeto  de  Comunicação  Visual  e  Arquivo  com Manual  de  Comunicação  Visual
(anexos B e C);
2.1.1.  LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO: No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de  Mato  Grosso  –  Campus  Cuiabá,  situada  à  rua  Zulmira  Canavaros  nº  95,  Bairro  Centro,
Cuiabá, Mato Grosso.

2.2. MONTAGEM E INSTALAÇÃO
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2.2.1. São encargos da empresa, responsável pela execução da instalação, objeto do presente
processo, as especificações dos anexos, entre outros:
2.2.2.  Efetuar  levantamento  minucioso  das  condições  locais  em  confronto  com  o  projeto
apresentado;
2.2.3.  Certificar-se  de  que  as  especificações  apresentadas  estão  compatíveis  com  seus
produtos de fabricação própria;
2.2.4. Conferir o dimensionamento de todo o projeto apresentado, contestando-o por escrito
onde achar que existem problemas de dimensionamento, ou má aplicação do material;
2.2.5. A responsabilidade técnica das instalações será assumida pela empresa fornecedora;
2.2.6.  Não alterar especificações de materiais, bitolas, etc., sem o consentimento por escrito
da Contratante ou sua FISCALIZAÇÃO;
2.2.7. Transporte horizontal e vertical de todo e qualquer equipamento;
2.2.8. Montagem de toda instalação com pessoal habilitado para tal sob supervisão do fiscal de
Contrato;
2.2.9. Colocar e instalar o material;
2.2.10. O CONTRATADO deverá apresentar, pelo menos, um atestado de serviço realizado;
2.2.11.  A  INSTALAÇÃO;  refere-se  a  fornecimento  e  instalação  dos  materiais  de  forma  a
privilegiar a visualização;
2.2.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos especificados nos projetos;
2.2.13.  Fornecer  mão  de  obra  especializada  para  a  fabricação  e  TERMO DE  REFERÊNCIA  -
COMUNICAÇÃO VISUAL 5 montagem de todos os materiais;
2.2.14.  Providenciar  ferramentas  necessárias  a  execução  da  fabricação,  montagem  e
instalação;

3. GARANTIA
3.1. A CONTRATADA deverá assumir o prazo mínimo de 01 (um) ano, do material a partir da
data de entrega e instalação.
3.2. A CONTRATADA dará garantia dos serviços de montagem e dos prazos não inferior a 01
(um) anos,  devendo cobrir possíveis defeitos de fabricação e fazer  manutenção corretiva e
preventiva;
3.3. Assumir todas as despesas de estadia e viagem, mão de obra e materiais de reposição
necessária ao cumprimento dos termos de garantia;

4. PROPOSTA
4.1.  As  propostas  deverão  apresentar  descrição  técnica  completa  de  todos  os  materiais  e
serviços ofertados, com indicação de marca, tipo, etc..
4.2. Deverão ser indicados:
4.2.1. Preço em reais;
4.2.2. Prazo de validade da proposta;
4.2.3. Prazo de garantia;
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4.2.4. Cronograma Físico-Financeiro.

5. DO PAGAMENTO
5.1 O  pagamento  será  efetuado  conforme  as  medições  realizadas  e  de  acordo  com  o
cronograma físico financeiro, anexo D deste Termo.
5.2 A regularidade fiscal deverá ser comprovada mediante as seguintes certidões:
5.2.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
(disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Certidoes/pessoajuridica.htm);
5.2.2. Certidão  Negativa  de  Débitos  (CND)  (disponível  em:  http://www.
Receita.fazenda.gov.br/Previdencia/CND/default.htm);
5.2.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF (disponível em:
http://wwwp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCISCriteriosPesquisa.asp);
5.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (disponível em
http://www.tst.jus.br/certidao).
5.3 Após verificado que o serviço se encontra de acordo com as exigências contidas no Termo
de  Referência,  o  CONTRATANTE  efetuará  o  pagamento  à  CONTRATADA  mediante  a
apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho – NE,
por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até
quinze  dias,  contados  do  ateste  do  fiscal  de  contrato  do  serviço  prestado  conforme
Cronograma Físico Financeiro.
5.4  As empresas optantes  pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar,  juntamente com a
Nota Fiscal / fatura, a declaração prevista no art. 4º, da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is),
em duas vias;
5.5 Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais
será descontado na fonte, conforme disposto na instrução normativa a que se refere o subitem
anterior.

6. DAS PENALIDADES
6.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações, no Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a ser
aplicada pela autoridade competente do IFMT, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito  a  ampla  defesa,  sem prejuízo  do ressarcimento dos  danos  ou  prejuízos  porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais;
6.2 Pela  inadimplência  total  ou  parcial  do  objeto  deste  Contrato,  o  CONTRATANTE  poderá
aplicar  à  CONTRATADA,  mediante  publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  as  seguintes
penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo:
6.2.1. Advertência, por escrito;

Pregão Eletrônico nº. 08/2014 – IFMT Campus Cuiabá 33

https://www/


   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CUIABÁ 

Diretoria de Administração e Planejamento
Coordenação de Compras

6.2.2. Multa  de  meio  por  cento  sobre  o  valor  total  do  contrato,  por  cada  dia  de  atraso
injustificado no cumprimento dos prazos para a entrega do serviço previsto no cronograma
físico financeiro;
6.2.3. Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência;
6.2.4. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a dois anos;
6.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
bem como descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado de  fornecedores  -
SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º da Lei  n.º 10.520/2002,  pelo prazo de até cinco anos,  nos termos do art.  7º da Lei  n.º
10.520/2002;
6.3 Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o atraso
para a entrega dos itens for superior a quarenta e cinco dias corridos, ensejando a aplicação de
penalidade do item 6.2.3, bem como a rescisão contratual;
6.4 Se  o  motivo  ocorrer  por  comprovado  impedimento  ou  reconhecida  força  maior,
devidamente  justificado  e  aceito  pela  Administração,  a  CONTRATADA  ficará  isenta  das
penalidades mencionadas;
6.5 As  sanções  estabelecidas  nos  itens  6.2.1,  6.2.4  e  6.2.5,  poderão  ser  aplicadas  à
CONTRATADA juntamente com aquelas previstas nos itens 6.2.2 e 6.2.3, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados;
6.6 Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União – DOU;
6.7 Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a contar
da data do recebimento da intimação;
6.8 Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a data
do vencimento prevista para pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU, esse valor
será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus;
6.9 Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido ou a
diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa da União e cobrado com base
na  Lei  n.º  6.830/80,  sem  prejuízo  da  correção  monetária  pelo  Índice  Geral  de  Preços  do
Mercado - IGPM, ou outro índice que porventura venha substituí-lo.

7. DAS OBRIGAÇÕES
7.1. São obrigações da CONTRATADA:

a)Prestar os serviços, de acordo com as especificações contidas no edital e seus anexos;
b)Providenciar a imediata correção de deficiências apontadas pela CONTRATANTE na execução
do presente contrato;
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c)Manter, durante toda a execução do contrato, em observância com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas à época da contratação, conforme
determina o art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93;
d)Designar um profissional para acompanhar e fiscalizar o serviço, que atuará como facilitador
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, cabendo-lhe gerir todas as obrigações;
e)Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigentes.
f)Executar os serviços obedecendo rigorosamente, as normas da ABNT, prescrições e
recomendações de fabricantes, as normas do CONFEA/CREA e outros regulamentos e normas
vigentes.
g)Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal.
h)Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao IFMT ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a presença da fiscalização ou o acompanhamento dos serviços pelo IFMT.
i)Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneração, por todos os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço, bem como por todas
as despesas diretas e indiretas com pessoas utilizadas nos compromissos assumidos, que não
gerarão qualquer vínculo empregatício com o IFMT.
j)Quaisquer inadimplências, referentes aos encargos estabelecidos nas condições dos subitens
acima, não transfere ao IFMT a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto deste Contrato.
k)Empregar mão-de-obra habilitada, qualificada e compatível com o grau de especialização de
cada serviço licitado.
l)Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;
m)A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, sem que isto implique em
qualquer ônus adicional para a contratante.
n)Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão
devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas
dependências do Campus Cuiabá.
o)Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços
aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual
(cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos e outros que se constituírem
necessários), conforme a NR 6.
p)Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de
execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas.
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q)Serão por conta da CONTRATADA, os serviços auxiliares, provisórias e definitivas de todas as
instalações.

r)Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos que julgar necessário;

s)Responsabilizar pela segurança do local de realização do serviço;
t)A CONTRATADA será responsável por quaisquer serviços mal executados, correndo por sua
conta quaisquer despesas.
u)Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da
execução da obra, tais como: salários; seguros de acidente; impostos, taxas e contribuições;
indenizações; vales-refeição; vales-transporte; outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo poder público.
v)Determinar aos seus empregados obediência às ordens da fiscalização, inclusive quanto à
conduta disciplinar;
w)Após a execução dos serviços a empresa contratada deverá remover todos os materiais,
entulhos e sobras deixadas nos locais, entregar todos os equipamentos limpos e manutenidos.
x)Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, consoante o art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Facultada a supressão além deste
percentual, mediante acordo entre as partes contratantes, art. 65, § 2º, II da Lei nº 8.666/93.

y)A Contratada  deverá  observar  as  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos
resíduos da construção civil  estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
– CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

i.O gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às  diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso;

ii.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

ii.i.resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados):  deverão ser reutilizados ou
reciclados  na  forma  de  agregados  ou  encaminhados  a  aterro  de  resíduos  Classe  A  de
reservação de material para usos futuros;
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ii.ii.resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilização ou reciclagem futura;

ii.iii.resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas  tecnologias  ou  aplicações
economicamente  viáveis  que  permitam  a  sua  reciclagem/recuperação):  deverão  ser
armazenados,  transportados  e  destinados  em  conformidade  com  as  normas  técnicas
específicas;

ii.iv.resíduos  Classe  D  (perigosos,  contaminados  ou  prejudiciais  à  saúde):  deverão  ser
armazenados,  transportados  e  destinados  em  conformidade  com  as  normas  técnicas
específicas.

iii.Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

iv.Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o
caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

7.2. São obrigações da CONTRATANTE:

a)Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para
execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário e quando devidamente
identificados.
b)  Atestar as faturas correspondentes desde que os serviços tenham sido efetuados a
contento.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto
ou Responsável Técnico da licitante vencedora;
d) Acompanhar e fiscalizar o andamento do serviço, por intermédio do fiscal de contrato
para tanto formalmente designado;
e)  Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientações passadas pela Administração ou com as especificações constantes do Edital.
f) Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes
no Edital.
g) Realizar medições contendo descrição do período correspondente e o previsto no termo
de referência, bem como atestar notas fiscais e faturas, averiguando se os valores estão
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compatíveis com as medições efetuadas e a proposta apresentada pela licitante na efetiva
prestação dos serviços;
h) Efetuar o pagamento da CONTRATADA mediante apresentação das respectivas faturas
devidamente discriminadas e atestadas pelos setores competentes e demais documentos
estabelecidos no Edital;
i) Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas ocorridas durante a execução dos
serviços.

8. DA FISCALIZAÇÃO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na ve-
rificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, es-
pecialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

8.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

8.4. A fiscalização do contrato,  ao verificar  que  houve  subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deve-
rá comunicar à autoridade responsável  para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666,
de 1993.

8.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especifi-
cações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláu-
sulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666,
de 1993.
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8.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assu-
midas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e
trabalhistas,  ensejará a aplicação de sanções administrativas,  previstas  neste
Termo de Referência e na legislação vigente,  podendo culminar em rescisão
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.8. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.8.1. Verificar, previamente ao início da execução contratual, se a Contratada
apresentou garantia financeira em favor da Administração,  nos casos
previstos em contrato. 

8.8.2. Vistoriar, rotineiramente, os locais de execução dos serviços relaciona-
dos ao contrato.

8.8.3. Intermediar, formalmente, todas as comunicações referentes à execu-
ção do instrumento contratual entre a Contratada e a Contratante.

8.8.4. Assessorar, formalmente, o ordenador de despesas da UG beneficiada
pela  execução  contratual  sobre  as  decisões  a  serem  adotadas,  bem
como solicitar a adoção de providências que ultrapassem a sua esfera
de competência.

8.8.5. Solicitar à Contratada a imediata retirada, das dependências da Contra-
tante, de qualquer integrante de sua equipe que não corresponda, téc-
nica ou disciplinarmente, às exigências da Administração, em especial
as relacionadas à capacidade técnico-operacional e à execução confor-
me exigidas no contrato;

8.8.6. Transmitir, à Contratada, as instruções sobre o projeto, as especifica-
ções, os prazos e os cronogramas aprovados pela Contratante.

8.8.7. Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contra-
tado, por meio de notificação, e informar ao Gestor de Contrato quan-
do as medidas corretivas ultrapassarem sua competência; 

8.8.8. Emitir parecer e encaminhar à análise do ordenador de despesas da UG
as eventuais  justificativas  apresentadas  pela Contratada,  na hipótese
de Notificação expedida pela Fiscalização.
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8.8.9. Propor formalmente, quando for o caso, ao ordenador de despesas da
UG a aplicação de sanções administrativas à Contratada.

8.8.10. Controlar rigorosamente os prazos de execução e de vigência contratu-
al e relatar, de modo oportuno, ao ordenador de despesas da UG qual-
quer ocorrência ou circunstância que possa acarretar dificuldades na
execução contratual.

8.8.11. Solicitar, dependendo do vulto do objeto contratado, plano prévio de
execução das etapas a serem prestadas pela empresa Contratada, con-
tendo a rotina dos procedimentos e metodologia de trabalho, confor-
me as condições estabelecidas no edital e na minuta do contrato.

8.8.12. Solicitar, sempre que necessário, ao ordenador de despesas da UG, pa-
recer de especialistas em qualquer fase da execução contratual,  indi-
cando precisamente os pontos a serem esclarecidos.

8.8.13. Verificar a qualidade da matéria-prima e dos componentes que serão
utilizados na execução contratual, devendo, nos casos exigidos em con-
trato, solicitar, às expensas da Contratada, os correspondentes certifica-
dos de garantia.

8.8.14. Exigir que a Contratada repare, às suas expensas, no todo ou em parte,
bens ou serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorre-
ções.

8.8.15. Encaminhar ao gestor de contratos e convênios da UG, via protocolo,
todos os documentos produzidos pela Comissão para autuação no Pro-
cesso Administrativo de Gestão (PAG);

8.8.16. Verificar  a  compatibilidade  dos  preços  globais  ou unitários  cobrados
pela contratada com aqueles pactuados no instrumento contratual. 

8.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabili-
dade da Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepos-
tos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grupo1

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 Fornecimento e Instalação de placa de
identificação  removível  sobre  parede,
incl.  Adesivagem  de  identificação  e
acessórios

UND 339 R$ 49,57 R$ 16.804,23

2 Fornecimento e Instalação de placa de
identificação  removível  para
orientação,  instalada  perpendicular  a
parede,  incl.  Adesivagem  de
identificação e acessórios.

UND 38 R$ 90,04 R$ 3.421,52

3 Placa  de  sinalização  de  trânsito  R19,
incl. Acessórios e instalação.

UND 5 R$ 138,00 R$ 690,00

TOTAL DO G1 R$ 20.915,75

ANEXO B
Projeto de Comunicação Visual: 15 (quinze) plantas do projeto de CV, elaborado pela empresa
Actus  Projetos  e  Consultoria  LTDA  ME,  juntadas  ao  processo  nº  23194.004656.2014-81,  a
serem disponibilizadas no site www.cba.ifmt.edu.br.

ANEXO C
Manual de Comunicação Visual:  elaborado pela empresa Actus Projetos e Consultoria LTDA
ME,  juntadas  ao  processo  nº  23194.004656.2014-81,  a  serem  disponibilizadas  no  site
www.cba.ifmt.edu.br.
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ANEXO D – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO EXECUÇÃO
(DIAS)

VALOR  DAS
ETAPAS (%)

MÊS

1 2

1 Fabricação das Placas Referenciais, Totem
Direcional  e  Placas  de  sinalização  de
trânsito.

30 40 X X

2 Montagem e Instalação 15 60 X

3 Prazo Total de Execução 45 100

Cuiabá, 04 de maio de 2015.

ADRIANO BREUNIG
Diretor de Sede

Autorizo a contratação do serviço requisitado neste processo, por meio de pregão eletrônico,
dada a necessidade  do serviço,  conforme  justificativas  apresentadas  no presente  Termo,  a
legalidade do processo, bem como por ter cumprido os princípios da administração pública.

Cuiabá, 04 de maio de 2015.

NELSON YOSHIO ITO SUZUKI
Diretor Geral do Campus Cuiabá

Ordenador de Despesas
*ORIGINAL ASSINADO
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO ____/2014 DO IFMT.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão  Social:___________________________________CNPJ/MF:  ____________________
Endereço:_______________________________________________Cidade:__________________UF:__
__CEP:_________________________Telefone:  ________  Fax:  ________E-
mail:___________________________Banco: __________Agência ________ C/C___________

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Prazo de validade da proposta: ___dias. (prazo mínimo: 60 dias)
Prazo de Entrega: 

3. DECLARAÇÃO:
Declaramos,  para  os  devidos  fins,  que  nesta  proposta  estão  inclusos  todos  os
impostos,  taxas,  seguros  e  encargos  sociais  e  trabalhistas  que  incidem  ou  que
venham a incidir no objeto licitado.

Item Descrição Unid. Quant. Preço
Unit

Preço
Total

 
01

     

     
                     VALOR  TOTAL  DO  LOTE 1

Valor Total do Lote 1 R$ __________ (.................................). 

_________________________ _________________________________
Local e data        Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO  III

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DA EMPRESA:
       Razão Social: 

CNPJ: 
Endereço: 
CEP: 
Telefone/Fax: (  ) 
E-mail: 

DADOS DO IFMT:
       Razão Social: Instituto Federal e Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá
      CNPJ: 10.784.782/0002-31

Endereço: Rua Zulmira Canavarros, 95, Centro, Cuiabá - MT, CEP 78005-200.
Telefones: (65) 3318-1423 (Diretoria de Administração e Planejamento)
Fax: (65) 3318-1426
E-mail: dap@cba.ifmt.edu.br

Telefone contato: (65) 3318-1420

DADOS DA COMPRA:
Processo nº.                      

Pregão Eletrônico nº          
Nota de empenho:               

Requeremos o fornecimento dos itens abaixo relacionados:
Lote Item Objeto Unid. Qtd Valor

II – Prazo de Entrega:

III – Local de Entrega:

IV – São deveres do Fornecedor:

1. Prestar os serviços, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência deste
Edital;

2. Arcar  com  todas  as  despesas,  diretas  ou  indiretas,  decorrentes  do  cumprimento  das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao IFMT;

3. Fornecer e entregar os materiais,  por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas
condições de funcionamento e produtividade;
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4. Substituir  os  materiais  que  estejam  desconformes  com  o  estabelecido  neste  Termo  de
Referência, sem ônus para o IFMT, nos termos estabelecidos no Edital.

5. Comunicar o IFMT, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecedem o prazo de vencimento
da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

6. Apresentar  documento fiscal  específico  discriminando todos  os  fornecimentos executados,
com indicação de preços unitário e total.

7. Manter suporte técnico para recebimento das solicitações de assistência técnica, reposição de
peças ou partes.

8. Nomear um funcionário para acompanhar e se responsabilizar pela prestação de serviços e
atendimento de solicitações deste IFMT.

9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos,
seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser
exigidas por força de Lei.

V – São deveres da Administração:

1. Notificar,  por  escrito,  a  CONTRATADA  qualquer  irregularidade  encontrada  na  entrega  e
fornecimento dos materiais/prestação dos serviços;

2.Atestar a(s)  Nota(s)  Fiscal(is)  correspondente(s),  após o aceite dos materiais,  efetuando os
pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

3.Participar  ativamente  das  sistemáticas  de  supervisão,  acompanhamento  e  controle  dos
serviços;

4.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

5.Designar, formalmente, um gestor para acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos materiais;

6.Receber e fiscalizar o objeto, verificando sua correspondência com as especificações prescritas
no Edital e atestando a sua conformidade;

7.Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as  obrigações
assumidas pelo fornecedor.

Cumpram-se as disposições constantes na presente, para todos os fins legais e regulamentares.
Cuiabá,     de                   de 2015.
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  Nº  ......../....,  QUE  FAZEM  ENTRE  SI  A
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO  –  CAMPUS  CUIABÁ  –  CEL.  OCTAYDE
JORGE  DA  SILVA  E  A  EMPRESA
.............................................................  

A União,  por  intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, com sede na Rua Zulmira Canavarros, nº

95, Centro, CEP 78008-200, na cidade de Cuiabá/MT, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.784.782/0002-31,

neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Geral, Sr........, nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de  ..... de

..................... de  20...,  publicada  no DOU de  ..... de  ............... de  ...........,  inscrito(a)  no  CPF  nº

...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº  ...................................., doravante denominada

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a)

na  ...................................,  em  ............................. doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida

pela  (o)  ..................,  e  CPF  nº  .........................,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº

.........................  e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº

10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,  mediante  as

cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de  ......................... para
atender  às  necessidades  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato
Grosso  –  IFMT,  que  serão  prestados  nas  condições  estabelecidas  no  Termo  de  Referência,
anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital  do Pregão,  identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação: 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Item
Descrição/

Especificação
Unidade

Valor
unitário

Valor total
estimado

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

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

Valor total do grupo:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de .........../......../........  e encerramento em .........../........./..........,  podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2. A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
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2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo.

2.4 A prorrogação contratual observará o que consta no inciso II, do art. 57, da Lei nº. 8666/93
e art. 30-A da IN nº. 02/2008.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ .......(....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros neces-
sários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  
Fonte: 
Programa de Trabalho:  
Elemento de Despesa:  
PI:

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às des-
pesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à contratada e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA –  DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1  Conforme o descrito nos itens XXX do Termo de Referência – Anexo I do Edital XX/XXXX.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 Os serviços deverão ser realizados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Mato Grosso – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva,  localizado na Rua Zulmira
Canavarros, nº 95, Centro, CEP 78.005-200, Cuiabá-MT. 
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Parágrafo Único - O recebimento dos serviços objeto da contratação estarão condicionados à
conferência, exame qualitativo e aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir,
substituir, os eventuais defeitos ou incorreções porventura detectadas, sendo recebidos:
a)  Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  mediante
termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes  em até  15  (quinze)dias  após  a  prestação  de
serviço onde se ateste o perfeito funcionamento;
b)  Definitivamente,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade  competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 10 (dez)
dias do recebimento provisório que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1.  A  fiscalização  será  exercida  no  interesse  da  Administração  e  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorrência,  não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos.

8.2  Os  serviços  ora  contratados  serão  acompanhados,  fiscalizados  e  atestados  pelo  Fiscal,
observando-se  o  exato  cumprimento  de  todas  as  cláusulas  e  condições  decorrentes  deste
Contrato  e  seus  anexos,  anotando,  inclusive  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização
das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 8.666/93 e artigo 34 da IN 02/2008.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Re-
ferência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Refe-
rência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuí -
zo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CON-
TRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
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11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra-
tiva prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do va-
lor inicial atualizado do contrato.

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

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão ex-
ceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, sub-
sidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do
Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÕES
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de Cuiabá - Justiça Federal. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2015

_________________________
Representante legal da CONTRATANTE

_________________________
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

(A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na Licitação,
ficando, contudo, as LICITANTES cientes de que após apresentação das propostas não serão
admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir
com  as  obrigações,  face  ao  desconhecimento  dos  serviços  e  de  dificuldades  técnicas  não
previstas.)

IFMT
(PREGÃO ELETRÔNICO) Nº XX/201x

Nome da empresa:

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do (Pregão Eletrônico)
nº  xxxx,  cujo  objeto  é  a  contratação  de  pessoa  jurídica  xx
de  .........................................................................(MENCIONAR  OS  ITENS/SERVIÇOS
REFERENTES À(S) PROPOSTA(S) APRESENTADA(S) nas instalações do IFMT, compreendendo o
Campus Cuiabá, com o fornecimento de toda a mão-de-obra, equipamentos, peças e materiais
necessários à perfeita execução do objeto.

Declaramos  ter  tomado  conhecimento  de  todas  as  informações  e
condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta,  bem como
estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que
o integram, independentemente de transcrição.

Declaramos,  ainda,  ter  vistoriado,  por  meio  do  Responsável  Técnico  da
empresa, abaixo identificado, todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente
cientes do grau de dificuldade envolvido.

______________________________
Empresa

___________________________
CNPJ
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	6.15. 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.
	7. DA FASE DE ACEITAÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
	7.4. A proposta de preços será preenchida em conformidade com o Modelo de Formulação de proposta constante do Anexo II do Edital e deverão estar computados todos os custos necessários para o fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, fretes, seguros, encargos e taxas, redigida em português, com clareza e sem entrelinhas, fazendo constar:
	a) o número do Pregão Eletrônico;
	b) o nome comercial da empresa proponente, o CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, incluindo o CEP, número(s) de telefone(s), fax e e-mail, se houver;
	c) a descrição completa do objeto ofertado pelo licitante;
	e) declaração expressa de que nos preços constantes na proposta estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do serviço.
	f) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública. A falta de tal informação será considerado aceito o prazo citado nesta alínea;
	g) Indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente, para efeito de pagamento. Na falta de tal informação, a Administração poderá solicitar em outro momento.
	7.5. O não encaminhamento da proposta e demais anexos solicitados ou, ainda, se a proposta de menor valor não for aceitável, implicará na desclassificação da proposta.
	8. DA HABILITAÇÃO
	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT
	Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva
	Rua Prof.ª Zulmira Canavarros, n.º 95 - Centro – Cuiabá / MT
	8.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, funcionário da unidade que realiza a licitação, ou publicação em Órgão de imprensa oficial.
	8.11. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor pelo pregoeiro, sendo adjudicado o objeto do certame.
	8.12. O IFMT Campus Cuiabá efetuará consultas ao SICAF por ocasião da emissão do empenho, da assinatura do contrato e durante a vigência do mesmo e a cada pagamento, visando à manutenção das condições de habilitação da licitante vencedora.
	9. DOS RECURSOS
	9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
	9.5. O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
	10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
	10.1. A adjudicação do objeto será viabilizada pela pregoeira sempre que não houver recurso.
	10.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
	11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	13.1. Nos preços propostos e nos lances que a licitante vier a fornecer já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto, bem como todos os itens, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, transporte, garantia, instalação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta.

	15. DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	20. DO PAGAMENTO
	20.1. Os pagamentos à Contratada serão efetuados, por meio de ordem bancária, em conta-corrente por ela indicada, até 30 dias, após a apresentação da Nota Fiscal-Fatura, contendo a descrição dos materiais e quantidades, devidamente atestados pelo representante da Administração do Campus solicitante, nos termos do Termo de Referência, ou seja, por parcela do serviço realizado.
	20.2. Os pagamentos cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, serão efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
	20.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre o final do prazo mencionado neste Edital e a data do efetivo pagamento, será na 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 da parcela a ser paga
	I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
	I = TX/365;
	TX = percentual da taxa anual = 6%
	20.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
	21.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.
	21.1.1. Caberá à pregoeira, auxiliada pelo setor solicitante, decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
	21.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
	21.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à pregoeira, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: pregao@cba.ifmt.edu.br.
	21.3. As impugnações e esclarecimentos deverão ser manifestados por escrito, dirigidas à pregoeira.
	21.4. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação, implica aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar aos seus termos.
	23. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
	24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	24.1. A Autoridade Competente para aprovação do procedimento poderá revogar a licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado.
	24.2. É facultada à pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
	24.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do término.
	24.4. A presente licitação poderá ser adiada ou transferida sua abertura para outra data, mediante prévio aviso.
	24.5. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.
	24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
	24.7. Os casos omissos serão decididos pela pregoeira e sua equipe de apoio, segundo as disposições das Leis, Decretos e Normas Administrativas Federais que fazem parte integrante desta Licitação, independentemente de suas transcrições.
	24.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso.
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