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PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019
(Processo Administrativo n.º 23249.061918.2019-36)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus Imperatriz, por meio do(a) Núcleo de Licitações,
Compras e Contratos, sediado(a) Av. Newton Bello, s/n, Vila Maria, CEP 65919-050, Imperatriz - MA,
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO, em conformidade com o que a Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21 de setembro
de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n°7.892, de 23 de janeiro de 2013,
das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as
exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 21/10/2019
Horário: 10 Hr.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da licitação é o registro de preços para a eventual contratação de empresa
especializada em instalação, por demanda, de cortinas e persianas para o Instituto Federal do
Maranhão – Campus Imperatriz com fornecimento do material e mão-de-obra, conforme as
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos
anexos a este Edital.
1.2.
A licitação será em 2 (dois) grupos constituídos de 05 itens, conforme descrito no
Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que compõem o
grupo.

2.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 7.892, de 2013.
2.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador.
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2.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
2.4.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas conforme legislação vigente que
rege o tema.
2.5.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
2.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
2.6.1.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no disposto no art. 9º
da IN/MPDG nº 03, de 26 de abril de 2018.
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1.
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.2.2.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
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4.2.3.
1993;

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de

4.2.4.
Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência,
em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.5.
Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, nos termos da
Lei nº 6.404/76, que possui características de associação temporária entre empresas
sem personalidade jurídica própria, vez que o objeto do pregão não envolve serviços de
grande vulto e/ou de alta complexidade;
4.2.6.

Cooperativas, nos termos da Súmula nº 281-TCU, de 11/07/2012.

4.3.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.3.1.
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.
4.3.1.1.
A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;
4.3.2.
Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital;
4.3.3.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.3.4.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.3.5.
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.3.6.
Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.7.
Que os serviços serão prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitação
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.

DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
5.2.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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5.3.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
5.4.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.5.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.5.1.

Valor unitário e valor total do Grupo;

5.5.2.

Marca

5.5.3.

Fabricante

5.5.4.
Descrição detalhada do objeto contendo, entre outras, as seguintes
informações:
5.5.4.1.
Na discriminação detalhada deverá conter todas as características
técnicas, nome do fabricante e marca comercial dos materiais a serem utilizados
na execução dos serviços e para efeito de fiscalização pelo Instituto Federal do
Maranhão – Campus Imperatriz.
5.5.4.2.
Será desclassificada a proposta que omitir esses dados ou a eles
acrescentar expressões como “referência” ou “similar” e “conforme nossa
disponibilidade de estoque”.
5.6.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
5.7.1.
A contratada deverá arcar com ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório
para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.7.2.
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da Contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de
adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do Inciso I do
art. 65 da Lei 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, § 2º da IN 05/2017;
5.8.
Em se tratando de Microempreendedor Individual-MEI, o licitante deverá incluir, no
campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição
prevista no art. 18-B da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
6.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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6.1.
A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicado neste Edital.
6.2.
O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidade, ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
6.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO GRUPO.

6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.7.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos.
6.7.2.
Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente ao Departamento de Logística da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
6.7.3.
Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
6.8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
6.11.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço, sendo aceitas somente duas
casas decimais, como o valor unitário exato (sem dízimas), conforme definido neste Edital e
seus anexos.
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6.12.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.13.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.14.
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.
6.15.
Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.16.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.17.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
6.18.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
6.19.
Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.
7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2.
O julgamento das propostas será realizado pelo MENOR VALOR TOTAL DO
GRUPO, sendo aceitas somente duas casas decimais, como o valor unitário exato (sem
dízimas).
7.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5/2017, que:
7.3.1.

Contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.3.2.
Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de
Referência;
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7.3.3.
Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
7.3.4.
Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível;
7.3.4.1.

Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

7.3.4.1.1.
Comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da
contratação, apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, 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.
7.3.4.1.2.
Será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus itens apresente valor unitário superior
aos valores unitários de referência fixado pela Administração, discriminados
nas planilhas anexos a este edital.
7.4.
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 Anexo VII-A, item
9.4 da IN 05/2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.5.
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.
7.6.
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.
7.7.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados pelos licitantes, via sistema eletrônico e ainda, via e-mail cl.itz@ifma.edu.br,
no prazo de 01 (uma) hora, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica,
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s)
com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis para o seguinte endereço: Av. Newton Bello, s/n, Vila Maria, Imperatriz
com indicação do número do processo/pregão e do nome do pregoeiro. O pregoeiro e equipe
de apoio, em virtude de dar mais celeridade ao processo, poderá solicitar os documentos das
demais licitantes ao mesmo tempo, valendo estas do mesmo prazo de envio dos mesmos.
7.8.
Após a análise da proposta e documentação de habilitação, tendo a empresa
atendida todas as exigências estabelecidas no edital e anexos, será solicitado à licitante
AMOSTRAS DAS PERSIANAS, com atendimento NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS, para a comprovação dos requisitos exigidos no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital, sob pena de desclassificação.
7.8.1.
A amostra deverá estar devidamente identificada contendo o nome da
licitante e ainda deverá estar acompanhada de prospectos e manuais, se for o caso.
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7.9.
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.
7.10.
Erros formais no preenchimento proposta de preço não são motivo suficiente para a
desclassificação quando a proposta de preço puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.
7.11.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.12.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
7.13.
O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.13.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.13.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.14.
Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.

DA HABILITAÇÃO
8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
8.1.1.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

8.1.2.
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 );
8.1.3.
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 );
8.1.4.

Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

8.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

8
___________________________________________________________________
Campus Imperatriz | Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050
Fone: (99) 3525-4745 / 3525-6303
CNPJ 10.735.145/0005-18

8.2.
Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, e à Qualificação Econômico- Financeira nas
condições seguintes:
8.3.

Habilitação jurídica:
8.3.1.

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3.2.
Em se tratando e Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.3.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.3.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
8.3.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC;
8.3.6.
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;
8.3.7.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
8.3.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
8.4.

Regularidade Fiscal e Trabalhista:
8.4.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.4.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.
8.4.3.
(FGTS);

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

8.4.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.4.5.
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;
8.4.6.
licitante;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

8.4.6.1.
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou Municipal do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.4.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
8.5.

Qualificação Econômico-Financeira:
8.5.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante.
8.5.2.
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;
8.5.2.1.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admitese a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;
7.1.1.

Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

8.5.3.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
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Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar Patrimônio Líquido não
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
8.5.3.1.
As empresas deverão apresentar relatório consolidado contendo o
cálculo dos índices contábeis supramencionados
8.6.
A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômicofinanceira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao
SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 11.10.10.
8.6.1.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
8.6.2.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será convocado a encaminhar, no prazo de 3 (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 licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.7.
Os licitantes estarão obrigados, ainda, à apresentação das Declarações implantadas
nas licitações eletrônicas do Portal de Compras Governamentais e dos seguintes documentos:
a) Declaração que inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme
parágrafo segundo do artigo 32 da Lei n.º 8.666/93 e de acordo com o modelo do
Anexo V deste Edital, juntamente com a Proposta de Preços;
b) Declaração 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 inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e
inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro
de 1999, conforme o modelo do Anexo V deste Edital;
c) Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados que executam
trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo V deste
Edital.
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme estabelecido na
Instrução Normativa/SLTI/MP nº 02, de 16/09/2009, de acordo com o modelo do
Anexo V deste Edital;
e) Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), de que
não ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no
art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa está
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar, conforme o modelo do Anexo V deste Edital.
f)

Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e
seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos neste Edital.
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 12.440, de 07 de Julho de
2011;
h) Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por empresas que
comprovem o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
i)

Declaração que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art.
429 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

8.8.
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
8.9.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema upload, no prazo de 03 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do
sistema, será aceito o envio da documentação pelo e-mail: cl.itz@ifma.edu.br.
8.9.1.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
8.10.
Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte e
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, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
8.10.1.
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. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
8.10.2.
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.
8.11.
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.
8.12.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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8.13.
Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências
para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP,
no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite
proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
exercício considerado.
8.13.1.
Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento)
de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;
8.13.2.
A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação
das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.
8.14.
O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar
os requisitos de habilitação cumulativamente, sob pena de inabilitação.
8.15.
9.

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

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
9.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
9.3.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat), ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
9.4.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor, juntamente com os documentos
exigidos para habilitação, deverá ser entregue, em original ou cópia autenticada, por qualquer
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, no prazo máximo de até 3 (três) dias, para o e-mail cl.itz@ifma.edu.br, a contar da
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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10.1.1.
Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.
Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e
também devidamente consularizado ou registrado em cartório de títulos e documentos.
10.1.3.
Apresentar a proposta, devidamente ajustada ao lance vencedor ou ao valor
negociado, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.
10.2.
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2.1.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
11.

DOS RECURSOS
11.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá 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.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3
(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 3 (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.
11.2.4.
O recurso será 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
no mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado para decisão.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
12.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
13.

DO TERMO DE CONTRATO
13.1.
Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua assinatura.
13.2.
Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.
13.3.
Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas neste Edital e anexos.
13.4.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.5.
A licitante vencedora deverá apresentar a comprovação da pessoa física, indicada
como representante da pessoa jurídica a ser contratada, da sua competência para a assinatura
do Contrato e assunção de respectivas responsabilidades, preferencialmente, por procuração
em cartório.
13.6.
O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.

DO REAJUSTE
14.1.

15.

O preço é fixo e irreajustável.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência Anexos deste Edital.

16.

DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
16.1.
A contratada deverá dar garantia dos serviços executados e dos materiais fornecidos,
contra quaisquer defeitos de fabricação ou de aplicação pelo período mínimo de 01(um) ano,
considerando as condições normais de uso, a contar do recebimento definitivo, conforme
previsto no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

17.

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
17.1.
Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo
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com o art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 8.666/93
e com o art. 6º da Instrução Normativa/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010
18.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1.
As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital

19.

DO PAGAMENTO
19.1.
O pagamento será efetuado após a entrega total dos serviços no prazo de até 30
dias, após a realização do atesto da Nota Fiscal pelo Fiscal do Contrato;
19.2.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo
do serviço, nos seguintes termos:
19.3.
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
19.4.
No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
19.5.
No mesmo prazo, o fiscal ou equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
19.6.
Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, no mesmo prazo.
19.7.
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios
mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
19.8.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização técnica, setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
19.9.
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
19.10. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização
19.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993
19.12. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo
XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017
19.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
19.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
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19.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
19.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
19.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
19.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize
sua situação junto ao SICAF.
19.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade
da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF.
19.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, quando couber:
19.20.1. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente
para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
19.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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 = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = ( 6 / 100 )
365
I = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%
20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
20.1.1.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2.

Apresentar documentação falsa;

20.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5.

Não mantiver a proposta;

20.1.6.

Cometer fraude fiscal;

20.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

20.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
20.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
20.3.1.
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretem prejuízo significativos ao objeto da contratação.
20.3.2.
Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do(s) Grupo(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.3.3.
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
20.4.
Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art.28 do Decreto nº 5.450/2005, na
fase licitatória, a empresa participante está sujeita a penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e
descredenciamento do SICAF nos seguintes prazos:
a) Deixar de entregar os documentos, proposta e amostra exigidos neste Edital, quando
convocada pelo Pregoeiro: até 1 ano;
b) Apresentar documentação falsa na licitação: até 5 anos e descredenciamento do
SICAF, sendo o ato devidamente comunicado ao Ministério Público Federal;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Edital: até 1 ano;
d) Não mantiver a proposta apresentada na licitação: até 1 ano;
e) Comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal aqui
entendido como a prática de qualquer ato descrito nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97
da Lei nº 8.666/93: até 5 anos e descredenciamento do SICAF;
20.5.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
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20.6.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.
20.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.8.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.9.
As sanções por atos praticados no decorrer da execução da contratação estão
previstas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cl.itz@ifma.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Newton Bello, s/n,
Vila Maria, Imperatriz - Comissão Permanente de Licitações.
21.3.
Não serão aceitas impugnações apresentadas fora dos prazos legais (observado o
horário de Brasília até às 18 horas).
21.4.
horas

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

21.5.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
21.6.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste
Edital.
21.7.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
21.8.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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22.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração Pública.
22.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
22.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.9.
O Edital está disponibilizado,
www.comprasgovernamentais.gov.br
22.10.

na

íntegra,

nos

endereços

eletrônicos

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

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Declaração de Vistoria Técnica ou Declaração de Renúncia à Vistoria
ANEXO III - Modelo de Ordem de Serviço
ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preços
ANEXO V - Modelo de Declarações
ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro De preços
ANEXO VII - Minuta de Contrato

23.

DO FORO

As questões decorrentes da execução do objeto deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão apreciadas e julgadas no foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Imperatriz, 07 de Outubro de 2019.

Saulo Cardoso
Diretor Geral
IFMA - Campus Imperatriz
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo n°23249.061918.2019-36)
1. DO OBJETO
1.1. Constitui o objeto do presente instrumento o Registro de Preços para a eventual contratação
de empresa especializada em instalação, por demanda, de cortinas e persianas para o
Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz, com fornecimento do material e
mão-de-obra, conforme as especificações e quantidades constantes neste Termo de
Referência de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
1.2. A existência dos preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que
deles poderão incidir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

Item

Descrição / Especificação

GRUPO I

1
2
3
4
5

Persiana horizontal de 25mm.
Persiana vertical de 89mm.
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
Motores para cortinas tipo "ROLO".

GRUPO II

1.3. Segue abaixo Quadro-Resumo da demanda e seus quantitativo:

6
7
8
9
10

Unidade de
Medida
M2
M2
M2
M2
UNID.

Quant.

Valor Unitário

Valor Global

1.100
R$ 464,80
R$ 511.280,00
1.400
R$ 422,80
R$ 591.920,00
1.000
R$ 848,75
R$ 848.750,00
250
R$ 709,25
R$ 177.312,50
15
R$ 5.123,33
R$ 76.849,95
Total Estimado do Grupo I
R$ 2.206.112,45
Dois milhões e duzentos e seis mil e cento e doze reais e quarenta e cinco centavos.
Persiana horizontal de 25mm.
M2
2.000
R$ 464,80
R$ 929.600,00
Persiana vertical de 89mm.
M2
2.000
R$ 422,80
R$ 845.600,00
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
M2
2.000
R$ 848,75
R$ 1.697.500,00
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
M2
300
R$ 709,25
R$ 212.775,00
Motores para cortinas tipo "ROLO".
UNID.
30
R$ 5.123,33
R$ 153.699,90
Total Estimado do Grupo II
R$ 3.839.174,90
Três milhões e oitocentos e trinta e nove mil e cento e setenta e quatro reais e noventa centavos.

1.4. Estimativas de consumo individualizadas, por grupo (Grupo I e II), do órgão gerenciador e
órgão(s) e entidade(s) participante(s):

GRUPO I

ÓRGÃO GERENCIADOR
DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS IMPERATRIZ
UASG 158294

AVENIDA NEWTON BELLO, S/Nº, VILA MARIA
65.919-050, IMPERATRIZ – MA
Tel. (99) 3524-4745
cl.itz@ifma.edu.br

Item

Descrição / Especificação

1
2
3
4
5

Persiana horizontal de 25mm.
Persiana vertical de 89mm.
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
Motores para cortinas tipo "ROLO".

Unidade de
Medida
M2
M2
M2
M2
UNID.

Quant.

Valor Unitário

Valor Global

1.000
1.000
1.000
250
15

R$ 464,80
R$ 464.800,00
R$ 422,80
R$ 422.800,00
R$ 848,75
R$ 848.750,00
R$ 709,25
R$ 177.312,50
R$ 5.123,33
R$ 76.849,95
Total Estimado
R$ 1.990.512,45
Um milhão e novecentos e noventa mil e quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos.
ÓRGÃO PARTICIPANTE

DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
AV. MAL. CASTELO BRANCO, 789, SÃO FRANCISCO
65.030-005, SÃO LUÍS – MA
Tel. (98) 98418-9779
widglan@ifma.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – REITORIA
UASG 158128

Item

Descrição / Especificação

1
2

Persiana horizontal de 25mm.
Persiana vertical de 89mm.

Unidade de
Medida
M2
M2

Quant.

Valor Unitário

Valor Global

100
400

R$ 464,80
R$ 422,80
Total Estimado

R$ 46.480,00
R$ 169.120,00
R$ 215.600,00

Duzentos e quinze mil e seiscentos reais.
Total Estimado do Grupo I
Dois milhões e duzentos e seis mil e cento e doze reais e quarenta e cinco centavos.

R$ 2.206.112,45

GRUPO II

ÓRGÃO PARTICIPANTE
DADOS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

LOCALIDADE

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO – CAMPUS VITÓRIA
UASG 158151

AV. VITORIA, 1729, JUCUTUQUARA
29.040-780, VITÓRIA – ES
Tel. (27) 9973-3141
sivalrt@ifes.edu.br

Item

Descrição / Especificação

6
7
8
9
10

Persiana horizontal de 25mm.
Persiana vertical de 89mm.
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
Motores para cortinas tipo "ROLO".

Unidade de
Medida
M2
M2
M2
M2
UNID.

Quant.

Valor Unitário

Valor Global

2.000
R$ 464,80
R$ 929.600,00
2.000
R$ 422,80
R$ 845.600,00
2.000
R$ 848,75
R$ 1.697.500,00
300
R$ 709,25
R$ 212.775,00
30
R$ 5.123,33
R$ 153.699,90
Total Estimado do Grupo II
R$ 3.839.174,90
Três milhões e oitocentos e trinta e nove mil e cento e setenta e quatro reais e noventa centavos.

1.5. Segue abaixo Quadro Detalhado com descrição dos itens:
ITEM 01 e 06
Persiana horizontal de 25mm, com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Material conforme abaixo especificado ou de melhor qualidade:
Lâminas de 25mm de largura, em alumínio, liga 6011, com 0,21 mm de espessura, com pintura a base de
poliéster com secagem em estufa mínima de 250 graus centígrados, processo contínuo em bobinas(
coilcoating), com curvatura especial (calota esférica com flecha de 2 a 3 mm), com efeito mola.
CARACTERÍSTICAS DAS PERSIANAS COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO
ILUSTRATIVO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Trilho superior: em aço galvanizado na medida de 25mm x 25mm com pintura epóxi com espessura de
0,50mm.
- Trilho inferior: em aço galvanizado na medida de 20mm x 10mm com pintura epóxi com espessura de
0,50mm.f
- Lâmina de alumínio de na liga 6011, espessura 0,21mm (pintada), permite uma curvatura de 180° e
12,5mm de raio, retornando a posição original sem deformação (efeito mola).
- Pintura: cores lisas com pinturas epóxi com cura mínima a 250°C.
- Sobreposição das lâminas de 5mm.
- Passo das lâminas: 20mm com variação de 5%.
- Cordões e cintas: 100% poiliésters em cores coordenadas.
- Tampas de acabamento: em polipropileno em cores coordenadas.
- Acionamento: Haste para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordões para subir e
descer a persiana.
- Haste: estruturada em acrílico transparente.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
- Suporte de instalação: em aço.
- Peso aproximado: 1,70 Kg/m².
CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO atestando que os
componentes em aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.
CARACTERÍSTICAS DA PERSIANA COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16007/2011 Persianas Horizontais — Requisitos de resistência e durabilidade.
ITEM 02 e 07
Persiana vertical de 89mm, com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Lâminas de PVC (antichama), largura de 89mm, montadas em trilhos de alumínio anodizado, com
dispositivos para acionamento das lâminas que possibilitem a rotação de 180° e recolhimento para os lados
(unilateral ou bilateral, conforme o caso). Os acionamentos de rotação e de recolhimento das persianas
serão efetuados por cordões sintéticos apropriados, devidamente ajustados à altura adequada de
utilização. Para interligação horizontal na base das lâminas das persianas deverá ser utilizado cordão
flexível de contas plásticas, ajustado de modo a controlar a distância entre as lâminas, sem prejuízo da
movimentação das mesmas.
Execução: Na instalação deverão ser observadas as seguintes considerações: - A fixação será feita em
cantoneiras metálicas (mãos-francesas), não sendo admitida a instalação direta em elementos de forro e
em chapas não metálicas de divisórias;
Da medição: Cosiderar transpasse mínimo de 10 cm por borda, em vãos não limitados (lateral e vertical);
Para enquadramento de persianas uma ao lado da outra, o vão entre elas não poderá ser superior a 1,00
cm por borda.
Características:
- Trilho: em alumínio extrudado e anodizado.
- Lâminas: em PVC opaco antichamas.
- Carrinhos: Composto por corpo de ABS natural e pigmento Master Cinza, engrenagens em poliacetal KP20 natural e pigmento Master, rodinhas e ponteira em poliacetal KP-20 com sistema de giro de 180º auto
alinhável
-Comando ou Redutor com corpo e Tampa em ABS Natural e pigmento Master cinza e roldanas, rodinhhas
e garfo em Poliacetal KP-20 natural.
- Ponta oposta fechada com corpi de ABS natural e pigmento Master cinza.
- Cordão do comando: 100% poliéster.
- Corrente do comando do trilho e da base das lâminas: em polipropileno.
- Suporte tipo cantoneira e clips de instalação: em aço tratado.
CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPROVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO atestando que os
componentes em aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.
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ITEM 03 e 08
Cortinas tipo “ROLÔ”, com tecido de tela solar, com fornecimento do material e serviço de
instalação.
Material conforme abaixo especificado ou de melhor qualidade:
Tecido tipo tela solar:
O tecido tipo tela solar será composto de poliéster ou fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável,
antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e translúcida.
O tecido deverá atender às especificações mínimas descritas abaixo, comprovadas por meio de certificado
ou laudo de conformidade emitido por laboratório independente, permitindo o confronto de todas as
características elencadas abaixo.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO OU CERTIFICADO EMITIDO
POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
- Composição de 30% de polyester e 70% de PVC;
- Peso: 516g/m² +- 5% de variação;
- Certificado de conformidade de Material retardante a chamas: Certificação NFPA 701 ou similar.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Fator de abertura: média de 1%
- Espessura do fio da urdidura: 0.34mm
- Espessura do fio da trama: 0.34mm
- Contagem do tecido da urdidura; 64¨
- Espessura; 0,65mm
- Força elástica da trama; 380lb
- Resistência à abrasão; > 10000 (ASTM D 4966)
- Solidez da cor á luz; classe 5.0
- Inflamabilidade; classe 1.
Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas
- sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm;
- dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de
segurança junto ao suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança e
sistema que impeça o desencaixe da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo
ruído, na cor definir;
- suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Tampas laterais
pintadas na cor a definir.
- trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou
anodizada na cor definir. A fixação do tecido no trilho será feita por canal para fixação do inserte soldado
no final do tecido ou tecido grampeado no trilho. Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das
tampas laterais superiores;
- corrente contínua de polipropileno na cor a escolher.
Modulação das peças:
- cada peça/módulo poderá ser executado para não permitir a existência de frestas que permita a entrada
de luz, isto é, cada módulo deverá ser dimensionado para que o início e o fim ocorram no local dos perfis
metálicos das janelas.
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Antes da execução das persianas, todas as medidas deverão ser conferidas no local pois poderão haver
diferenças nas medidas dos vãos.
CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPROVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO atestando que os
componentes em aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.
CARACTERÍSTICAS DA PERSIANA COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16234/2014.
(Cortinas tipo rolo e romana — Requisitos de resistência e durabilidade).
ITEM 04 e 09
Cortinas tipo “ROLO”, com tecido blackout, com fornecimento do material, com serviço de
instalação.
Tecido tipo blackout:
O tecido tipo blackout será composto de fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável, antifungos,
antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e blackout com fator de abertura da
trama do tecido em 0%.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO OU CERTIFICADO EMITIDO
POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
- Composição: 40% de fibra de vidro e 60% de PVC características
- Peso: 550g/m² +- 5% de variação;
- Certificado de conformidade de Material retardante a chamas: Certificação NFPA 701 ou similar.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Desvio de trama: < 1%
- Taxa de blackout : 100%
- Solidez da cor á luz; classe 5
- Resistência a fungos;
Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas
- sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm;
- dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de
segurança junto ao suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico com trava de segurança e sistema que
impeça o desencaixe da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo ruído, na cor a
definir;
- suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Tampas laterais
pintadas na cor a definir. Perfil metálico, para acomodar os suportes, pintado na cor a definir.
- trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou
anodizada na cor a definir, alumínio fosco ou branco. A fixação do tecido no trilho será feita por canal para
fixação do inserte soldado no final do tecido ou tecido grampeado no trilho. Tampas laterais do trilho inferior
na mesma cor das tampas laterais superiores;
- corrente contínua de polipropileno na cor a definir.
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Modulação das peças:
- cada peça/módulo poderá ser executado para não permitir a existência de frestas que permita a entrada
de luz, isto é, cada módulo deverá ser dimensionado para que o início e o fim ocorram no local dos perfis
metálicos das janelas.
Antes da execução das persianas, todas as medidas deverão ser conferidas no local pois poderão haver
diferenças nas medidas dos vãos.
CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPROVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO atestando que os
componentes em aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.
CARACTERÍSTICAS DA PERSIANA COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16234/2014.
(Cortinas tipo rolo e romana — Requisitos de resistência e durabilidade).
ITEM 05 e 10
Motores para cortinas tipo "ROLO", com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Motor com receptor de radio frequência interno compatível, com emissores de mono e multicanais com
sinais de radio frequência com alcance de 200m em campo aberto e pelo menos 35m atravessando duas
paredes de concreto, Rádio Frequência de 433.90Mhz / ± 100Khz
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
MOTORIZAÇÃO
- Newtons: 6N.m
- Rotação: 33R/Min.
- Voltagem: 220V ou 110 V.
- Hertz: 60hz
- Watts: 148W
- Amperagem: 0,67ª
- Peso: 1.42Kg
- Proteção de aquecimento do tempo de funcionamento contínuo: 4 min.
- Diâmetro: 35mm.
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPROVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Grau de proteção contra corpos sólidos e líquidos: mínimo IP44.
- Atender as normas de segurança EN 60335 ou similar.
- CARACTERÍSTICAS DO EMISSOR COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO
ILUSTRATIVO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Canais: de 01 ou 15 vias.
- Fonte de energia: 1.5V
- Unidade de bateria: AAA
- Vida útil da bateria: > 2 anos
- Alcance do emissor: 200m em campo aberto e pelo menos 35m atravessando duas paredes de concreto.
- Rádio Frequência: 433.90Mhz / ± 100Khz
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- Dimensão: 143mm x 40mm x 20mm.
2. DA JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DE SERVIÇOS
2.1. Todo o fornecimento dos produtos e serviços deve ser executado por uma única empresa,
tendo em vista não ser conveniente o fracionamento do mesmo em contratos diversos, cada
qual atribuindo responsabilidade a um particular distinto, poderá tornar improvável a
obtenção de um resultado proveitoso, podendo vir a causar prejuízos à Administração
Pública;
2.2. Caso o objeto seja fracionado, poderá ocorrer o desembolso de recursos recorrentes e
desnecessários com a contratação de distintas soluções de empresas diferentes, cujo
somatório não irá resultar em diferencial que satisfaça as pretensões do IFMA com a
contratação;
2.3. Cabe ressaltar que o fornecedor deverá adequar as soluções para as necessidades
concretas do IFMA, solucionando todas as dificuldades e problemas verificados na
integração dos produtos, além de manter a assistência técnica;
3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A instalação de persiana decorre da necessidade de melhorar as condições de
habitabilidade da edificação, no que se refere à redução do desconforto térmico e ofuscação
aos servidores pela incidência solar (fadiga visual) pelas janelas envidraçadas, bem como
proteger o patrimônio público (mobiliário, equipamentos de informática e demais bens) dessa
interferência;
3.2. Substituir aquelas persianas que estiverem deterioradas pelo uso e ação do tempo, sem
possibilidade de reparos, além de promover a padronização desse dispositivo no âmbito do
Instituto, para efeito estético e facilidade de manutenção;
3.3. Atender também às demandas de persianas em decorrência de novas instalações físicas
e/ou adaptações de ambientes;
4. DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O Sistema de Registro de Preços constitui um conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações
futuras da Administração.
4.2. O Sistema de Registro de Preços-SRP pode ser utilizado para compras e contratação de
serviços comuns. Em que pese não ser expressa, a Lei nº 8.666/93 não faz vedação à
utilização do SRP para a contratação de serviços. Ademais, o art. 11 da Lei nº 10.520/2002
admite a utilização do SRP nas contratações de bens e serviços comuns.
4.3. O objetivo do registro de preços é, portanto, assegurar o pronto atendimento à demanda
estimada pela Administração, beneficiando as aquisições em escala, sem necessária
previsão de recursos orçamentários para assinatura da Ata de Registro de Preços, que
deverão existir apenas no momento da contratação.
4.4. Assim, estabelece o art. 2º do Decreto n. 3.961/01:
4.4.1.Art. 2º. Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: quando, pelas
características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes; IIquando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas
atribuições; III- quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo; e IV- quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
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4.4.2.Dentre as vantagens de tal sistema tem-se: solução para o contingenciamento de
recursos; redução de estoque; evitar o fracionamento irregular de despesas; celeridade
nas aquisições; e economia de escala.
4.5. No caso em tela, o presente processo traz como objeto a contratação de empresa
especializada em instalação, por demanda, de cortinas e persianas. Observa-se, portanto,
que se trata de um serviço comum, tendo em vista que tal serviço possui padrões de
desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente pelo edital de licitação,
através de especificações usuais no mercado. Assim, verifica-se que é plenamente possível
a adoção da modalidade pregão por meio do sistema de registro de preços.
4.6. A Adoção do SRP – Sistema de Registro de Preços – justifica-se pela conveniência da
aquisição parcelada dos bens para atender as demandas, uma vez que neste momento o
orçamentário não será liberado em sua totalidade, de acordo com a previsão contida no
inciso II do art. 3º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e que outros Órgãos
poderão participar ou aderir a Ata de Registro de Preços.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1° da
Lei nº 10.520/2002, em função das características gerais e específicas, que atendem a
métodos e técnicas pré-estabelecidas, padrões de desempenho, de qualidade e
especificações usuais de mercado e comumente conhecidas.
5.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos de Decreto nº 9.507, de
21 de Setembro de 2018 (DECRETO N° 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997), constituindo-se
em atividades materiais acessórios, instrumentais ou complementares à área de
competência legal do Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz, não inerentes
as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
5.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.
6. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A execução dos serviços será iniciada após a confirmação do recebimento da Ordem de
Serviço, o prazo para a execução dos serviços será de:
6.1.1.Até 60 (Sessenta) dias corridos após a definição de todas as cores, características e
conferência das medidas no local de instalação;
7. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
7.1. Os quantitativos apresentados neste Termo de Referência são estimativos, com base em
demandas anteriores, com projeções de utilização no transcorrer do ano de 2019, podendo
ser executados no total ou em parte.
7.2. Também poderão não ser executado, se para algum item, não houver demanda, sem
prejuízo para o Instituto.
8. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
8.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas neste Termo de Referência, promovendo a sua substituição
quando necessário.
9. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
9.1. Concluído os serviços, eles serão recebidos de conformidade com o Inciso I do Art. 73 da Lei
nº 8.666/93, da seguinte forma:
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9.1.1.Provisoriamente pelo Fiscal do Contrato mediante termo circunstanciado, quando da
conclusão da Ordem de Serviço, de conformidade com as disposições deste Termo de
Referência;
9.1.2.Definitivamente a que se refere a Ordem de Serviço recebida provisoriamente no
prazo de até 10 (dez) dias corridos pelo Fiscal do Contrato, mediante termo
circunstanciado, após certificar de que os serviços (material e a instalação) obedeceram
rigorosamente às especificações do Termo de Referência;
9.1.3.Os recebimentos provisórios e definitivos dos serviços (Ordens de Serviços) não
excluem a responsabilidade da Contratada por eventuais prejuízos resultantes de
imperfeições de execução.
9.1.4.Os serviços poderão ser rejeitados pela fiscalização, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1.
Fiscalizar a execução dos serviços por meio de Fiscal do Contrato especialmente
designado para esse fim, de conformidade com o Art. 67 da Lei 8666/93.
10.2.
Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
10.3.
Comunicar por escrito à Contratada, e tempestivamente, qualquer mudança de
administração ou do endereço de cobrança;
10.4.
Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência
relacionada com a execução dos mesmos;
10.5.
Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato, devendo
verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento;
10.6.
Relacionar-se com a Contratada exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada (preposto)
10.7.
Comunicar por escrito à Contratada qualquer descumprimento de obrigações e
responsabilidades previstas nesse Termo de Referência e no respectivo Contrato,
determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização;
10.8.
Documentar e firmar em registro próprio (Livro de Ocorrências) ou Pasta Eletrônica,
juntamente com o preposto da Contratada, as ocorrências havidas, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou incorreções observadas;
10.9.
Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste Termo de
Referência, as sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e 87 da Lei
nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e outras
previstas na legislação em vigor;
10.10.
Providenciar em tempo hábil, por intermédio do Núcleo de Licitações, Compras e
Contratos do IFMA – Campus Imperatriz e na impossibilidade desta por unidade
administrativa superior, as decisões que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato;
10.11.

Não interferir na contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;

10.12.
Não aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1.

Utilizar exclusivamente material de primeira qualidade, Classe “A”;
9

________________________________________________________________________________________________________

Campus Imperatriz | Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050
Fone: (99) 3525-4745 / 3525-6303
CNPJ 10.735.145/0005-18

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
11.2.
Responsabilizar pela limpeza do local onde forem realizados os serviços, depositando
todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela fiscalização, recolhendo os
entulhos em recipientes apropriados, descartando-os em locais indicados pelo Governo local,
sem criar constrangimentos para o IFMA – Campus Imperatriz;
11.3.
Sinalizar e/ou isolar convenientemente o local sob intervenção objetivando dar
segurança aos seus funcionários, aos servidores do IFMA – Campus Imperatriz ou a
terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela
Legislação vigente;
11.4.
Programar junto com a Fiscalização todos os trabalhos que afetem as atividades do
Instituto ou que possam prejudicar os andamentos dos seus trabalhos normais, sendo que
em alguns casos, só poderão ser realizados em horários noturnos ou finais de semana;
11.5.
Dar integral cumprimento ao presente Termo de Referência, à legislação vigente, às
normas pertinentes, à sua proposta, bem como, as orientações do próprio Instituto;
11.6.
Refazer os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não
sejam os especificados e/ou qualificados como não sendo de primeira qualidade, ou
considerados como mal executados, com mão-de-obra devidamente qualificada e com a
celeridade necessária para que não seja prejudicado o Instituto;
11.7.
Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados, com a identificação da
empresa e crachá de identificação pessoal;
11.8.
Manter, no local dos serviços, os funcionários da empresa portando os Equipamentos
de Proteção Individual (EPI’s) requeridos na execução das atividades, tais como: óculos de
segurança, máscara anti-poeira, luvas, calçados apropriados, aventais, etc.;
11.9.
Resguardar e proteger os locais sob intervenção, inclusive os equipamentos
próximos, com lona plástica e ou outros dispositivos de proteção. Esses locais deverão ser
sinalizados com o uso de cones, fitas zebradas, etc.;
11.10.
Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrimônio do IFMA – Campus Imperatriz, reparando às suas custas os mesmos, durante a
execução dos serviços contratados;
11.11.
Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, mão de obra, encargos sociais,
equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas,
emolumentos, administração, seguros, etc, necessários à execução dos serviços;
11.12.
Executar os trabalhos por mão-de-obra especializada, preferencialmente, com curso
de capacitação promovido pelo fabricante ou entidades afins;
11.13.
Usar pessoal próprio, contratado sob a sua inteira responsabilidade, capacitado,
orientado e treinado, para, sob a sua supervisão direta, executar os serviços em condições
de segurança, com qualidade;
11.14.
Recrutar os funcionários necessários à execução dos serviços em seu nome, arcando
com todos os encargos decorrentes da contratação, inclusive transporte e alimentação;
11.15.
Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de
transtorno para o IFMA – Campus Imperatriz, devendo, para tanto programar seus serviços
junto com a Fiscalização;
11.16.
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
11.17.

Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência.
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13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1.
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 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.

14. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1.
A fiscalização do contrato será exercida por servidor devidamente nomeado pela
Direção Geral do IFMA – Campus Imperatriz, de conformidade com o art. 67 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
14.2.
Ao fiscal caberá demandar o pedido, verificar a qualidade do material fornecido,
proceder à fiscalização dos preços praticados e o atesto da nota fiscal/fatura apresentada;
14.3.
A fiscalização acima mencionada não exclui e nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de
imperfeições técnicas, ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade do Instituto;
14.4.
A fiscalização não aceitará sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer
responsabilidade da empresa para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros, dentre outros;
14.5.
Ao Instituto será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte as persianas
fornecidas, em desacordo com o Termo de Referência, devendo a empresa substituir
aquelas que apresentem defeitos, sem ônus adicionais ao Instituto.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Comporta-se de modo inidôneo;
15.1.5. Cometer fraude fiscal
15.1.6. Não mantiver a proposta;
15.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
15.2.2. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
15.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
15.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
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15.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
15.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

com

o

consequente

15.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
15.2.7. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
15.2.8. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.2.9. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.2.10.
Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados;
15.3.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999;
15.4.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
15.5.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
16.1.
A licitação poderá ser realizada na modalidade de Pregão Eletrônico, com
adjudicação pelo menor preço global por grupo, nos termos da Lei no 8.666/93, Decreto nº
3.555/2000, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e demais legislações aplicáveis ao
caso, bem como pelas condições previstas neste Termo de Referência.
17. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
17.1.
Conforme planilha abaixo os serviços foram estimados em R$ 6.045.287,35 (Seis
milhões e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco
centavos), com base nas pesquisas de preços associadas aos autos.

Valor médio estimado
Persiana Horizontal de 25mm
m² 3.100
Persiana Vertical de 89mm
m² 3.400
Cortina Tipo "rolo" tela solar
m² 3.000
Cortina Tipo "rolo" tecido blackout
m² 550
Motores para Cortinas
un. 45
Valor TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.440.880,00
1.437.520,00
2.546.250,00
390.087,50
230.549,85
6.045.287,35
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18. DA PESQUISA DE PREÇOS
18.1.
A Pesquisa de preços foi realizada conforme preconiza a IN nº 03/2017 SEGES/MPDG, de 03 de abril de 2017, no âmbito dos órgãos da Administração pública
utilizando a ferramenta Painel de Preços, nas licitações realizadas nos últimos 180 dias, na
modalidade Pregão Eletrônico e dispensa de licitações. A pesquisa buscou prestação de
serviços idênticos ou similares nas especificações, quantitativos e condições do objeto deste
processo. Foram também realizadas pesquisas em empresas especializadas nesse ramo de
serviço.

19. DAS AMOSTRAS
19.1.
Poderá ser exigida da licitante que ofertou o menor preço após a fase de lances e
negociação, a apresentação de amostras das persianas, em prazo não superior a 05
(cinco) dias úteis;
19.2.
A empresa licitante poderá pedir prorrogação por igual período antes do fim do
primeiro prazo, por meio de solicitação forma a Administração, desde que devidamente
justificada, que poderá ser aceita ou não;
19.2.1. As amostras deverão ter uma medida aproximada de 50 cm x 50 cm:
19.2.2. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome da empresa e
conter os respectivos prospectos e manuais se for o caso. A finalidade da amostra é
permitir que a Administração, no julgamento da proposta, possa se certificar de que o
produto ofertado pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas
indicadas na sua descrição tal como constante nesse Termo de Referência;
20. DOS LOCAIS E HORÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
20.1.
Os serviços serão prestados nas dependências do Instituto Federal do Maranhão –
Campus Imperatriz, situado na Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919050, Imperatriz – MA.
20.2.
Preferencialmente os serviços serão realizados em horário normal de trabalho do
Órgão, porém, eventualmente, poderão ser executados fora desse horário, em períodos
noturnos, ou em finais de semana, conforme as suas necessidades e sem onerar o contrato;
20.3.
A execução dos serviços ocorrerá mediante solicitações do Fiscal do Contrato ou
do Ordenador de despesas do órgão por meio de Ordens de Serviços, quantificadas e
orçadas.
21. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
21.1.
A vigência do contrato a que se refere este Termo de Referência será de 12 (doze)
meses, a contar da sua assinatura, sendo prorrogável havendo interesse da Administração.
22. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
22.1.
A contratada deverá dar garantia dos serviços executados e dos materiais fornecidos,
contra quaisquer defeitos de fabricação ou de aplicação pelo período mínimo de 03 (três)
anos, considerando as condições normais de uso, a contar do recebimento definitivo.
23. DO PAGAMENTO
23.1.
O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da apresentação das Notas Fiscais/Faturas, discriminativa dos materiais e serviços
efetivamente executados e concluídos, correspondentes ao somatório dos valores das
Ordens de Serviço (OS), a contar do recebimento definitivo dos mesmos, devidamente
atestada pelo setor competente do Contratante, por meio de ordem bancária, observado o
disposto na Lei nº 4.320/64.
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23.1.1. Todos os serviços serão executados com emissão de Ordem(ns) de Serviço(s) que
serão expedidas, acompanhadas, revisadas e recebidas (aceitas) tanto em caráter
provisório, como em definitivo, com aceite e aprovação da fiscalização e do gestor do
contrato para posterior pagamento.
23.2.
O gestor do contrato terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data do
relatório circunstanciado da fiscalização, para realizar a análise dos relatórios, das OS’s e de
toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;
23.3.
Aprovados os serviços, o gestor do contrato emitirá termo circunstanciado para efeito
de atesto dos serviços efetivamente concluídos, comunicando a contratada para que emita a
Nota Fiscal/Fatura no valor dos serviços efetivamente concluídos e aprovados,
acompanhada da(s) OS’s, e demais documentação, acima especificados.
23.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente executados e concluídos, devidamente
acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº
5/2017.
23.5.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
23.6.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
23.7.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
23.8.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
23.9.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas;
23.9.1. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar;
23.10.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438,
assim apurado: I = = (TX) I = (6/100)/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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24. DA VISTORIA TÉCNICA
24.1.
Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, para conhecimento das
condições ambientais e técnicas em que se deverão desenvolver os trabalhos;
24.2.
Recomenda-se que a vistoria seja efetuada por 01(um) representante da licitante que
tenha conhecimento técnico na atividade interessada;
24.3.
O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública;
24.4.
A vistoria poderá ser marcada previamente pela licitante, em horário de expediente
normal do Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz, após leitura minuciosa do
Edital (inclusive o Termo de Referência), pelo fone (99) 3525-4745 / 3525-6303 e será
acompanhada por um servidor lotada na Diretoria de Administração e Planejamento DAP, que atestará a Declaração de Vistoria, conforme modelo em anexo II;
24.5.
Caso o licitante opte por não realizar a Vistoria Técnica, assume-se de que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, sendo de
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, na
forma da Declaração de Renúncia à Vistoria, conforme modelo em anexo II.
25. DO TRANSPORTE
25.1.

O transporte dos materiais é de inteira responsabilidade da Contratada.

26. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
26.1.
A Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo
com o art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº
8.666/93 e com o art. 6º da Instrução Normativa/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1.
Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas e
suprimidas pelo Núcleo de Licitações, Compras e Contratos, situada na Av. Newton
Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050, Imperatriz – MA;
27.2.
A Proposta deverá ser elaborada de forma clara, por preços unitário e global,
contemplando todos os itens da planilha, sendo o julgamento feito pelo menor preço global.
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Município de Imperatriz, 07 de Outubro de 2019.

Equipe Responsável pela elaboração do TERMO DE REFERÊNCIA

_________________________________________________________________
Suzana de Souza Sanglard Silva
(Assistente em Administração – SIAPE: 2180731)

_________________________________________________________________
Maria Célia Ramos Silva
(Operador de Maq. Cop.- SIAPE 211784)

_________________________________________________________________
Ruan Anderson da Rocha Moraes
(Administrador – SIAPE: 2317365)

____________________________________
Glauber de Souza Sanglard Silva
Diretor de Administração e Planejamento

1.
2.

De acordo ___/___/____
Encaminhe-se ao Gabinete da Direção Geral para aprovação.

_____________________________________
SAULO CARDOSO
DIRETOR GERAL
1.

Aprovo o presente Termo de Referência, conforme art. 7, § 2º, I, da Lei 8.666/1993.
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ANEXO II

TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para fins de instrução no Pregão Eletrônico n° ____/2019 do contratação de
empresa especializada no FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS POR
DEMANDA, que o Responsável pela empresa abaixo indicada vistoriou nesta data as dependências
do INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS IMPERATRIZ situado na Av. Newton Bello,
s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050, onde tomou conhecimento do local onde serão
executados os serviços e esclareceu todas as dúvidas, estando ciente de todas as situações inerente
à prestação dos serviços objeto desta Licitação, de forma a subsidiar a formulação de sua proposta,
não podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

Empresa:
CNPJ:
Telefone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço:
E-mail:
Responsável Técnico:
Documento de Identificação:

.
Imperatriz-MA, ______ de _____________________ de 2019.

______________________________________________________
Assinatura – Responsável pela Empresa.

_______________________________________________________
Carimbo e assinatura – IFMA Campus Imperatriz
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DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA

Razão Social: CNPJ:
Endereço:
Fone: E-mail:

Declaro que optamos pela não realização de vistoria, assumindo inteiramente a responsabilidade ou
consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Imperatriz/MA, ___ de _____________ de 2019.

_________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO III
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N.º 00/2019
1. CONTRATANTE:
Órgão:
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO/CAMPUS IMPERATRIZ
Endereço:
Av. Newton Bello S/N – Vila Maria – Imperatriz - MA
Nome do Responsável
NOME
Port. Nomeação:
Cargo:
Função:

C.N.P.J.
10.735.145/0005-18
UG/GESTÃO:
26408
C.P.F.:
XXX.XXX.XXX-XX
Matrícula:

2. CONTRATADA:
Empresa:

C.N.P.J.:

Endereço:
Cidade:

U.F.

C.E.P.

DDD/Telefone:

Nome do Responsável:

C.P.F.:

Cargo:

Função:

3. DADOS ORÇAMETÁRIOS/FINANCEIROS:
Esfera:
Fonte:

PTRES:

ND:

PI:

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Instalação, por demanda, de cortinas e persianas para o IFMA – Campus Imperatriz, com
fornecimento do material e mão-de-obra, conforme as especificações e quantidades constantes no
Termo de Referência de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

Item

Descrição / Especificação

1
2
3
4
5

Persiana horizontal de 25mm.
Persiana vertical de 89mm.
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
Motores para cortinas tipo "ROLO".

Unidade
de
Medida
M2
M2
M2
M2
UNID.

Quant.

Valor
Unitário

Valor
Global

5. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão realizados nas instalações da contratada.
6. DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo máximo para instalação e entrega será de 40 (quarenta) dias corridos
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contados de .../.../....
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da contratada além das previstas na Lei nº 8.666/93, as que estiverem em
acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA e do EDITAL do pregão.
8. DO PAGAMENTO
O pagamento será feito pelo Campus Imperatriz, em moeda corrente nacional, mediante
Ordem Bancária e ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia após a data de conclusão dos serviços, mediante
a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura.
9. ORDENADORES DA DESPESA:

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

DIRETOR GERAL

Imperatriz, 00 de (mês) de 2019.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(Em papel timbrado da licitante)

À Comissão Permanente de Licitação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Imperatriz
REF: Pregão Eletrônico N° __/2019

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sª, proposta de preços para a contratação de empresa especializada para o
fornecimento com instalação de persianas, por demanda, para Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Imperatriz, de acordo com as especificações
técnicas, quantitativos e condições gerais constantes no Termo de Referência.
Unidade
Valor
Valor
de
Quant.
Unitário
Global
Medida
1
Persiana horizontal de 25mm.
M2
1.000
2
Persiana vertical de 89mm.
M2
1.000
2
3
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
M
1.000
4
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
M2
250
5
Motores para cortinas tipo "ROLO".
UNID.
15
DESCRIÇÃO DETALHADA
ITEM 01 - Persiana horizontal de 25mm, com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Material conforme abaixo especificado ou de melhor qualidade:
Lâminas de 25mm de largura, em alumínio, liga 6011, com 0,21 mm de espessura, com pintura a base de
poliéster com secagem em estufa mínima de 250 graus centígrados, processo contínuo em bobinas(
coilcoating), com curvatura especial (calota esférica com flecha de 2 a 3 mm), com efeito mola.
Item

Descrição / Especificação

CARACTERÍSTICAS DAS PERSIANAS COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO
ILUSTRATIVO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Trilho superior: em aço galvanizado na medida de 25mm x 25mm com pintura epóxi com espessura de 0,50mm.
- Trilho inferior: em aço galvanizado na medida de 20mm x 10mm com pintura epóxi com espessura de 0,50mm.
- Lâmina de alumínio de na liga 6011, espessura 0,21mm (pintada), permite uma curvatura de 180° e 12,5mm de raio,
retornando a posição original sem deformação (efeito mola).
- Pintura: cores lisas com pinturas epóxi com cura mínima a 250°C.
- Sobreposição das lâminas de 5mm.
- Passo das lâminas: 20mm com variação de 5%.
- Cordões e cintas: 100% poiliésters em cores coordernadas.
- Tampas de acabamento: em polipropileno em cores coordernadas.
- Acionamento: Haste para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordões para subir e descer a
persiana.
- Haste: estrudada em acrílico transparente.
- Suporte de instalação: em aço.
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- Peso aproximado: 1,70 Kg/m².

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Apresentar Laudo em conformidade a NBR 16007/2011 - Persianas Horizontais — Requisitos de resistência e
durabilidade.

ITEM 02 - Persiana vertical de 89mm, com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Lâminas de PVC (antichama), largura de 89mm, montadas em trilhos de alumínio anodizado, com
dispositivos para acionamento das lâminas que possibilitem a rotação de 180° e recolhimento para os lados
(unilateral ou bilateral, conforme o caso). Os acionamentos de rotação e de recolhimento das persianas
serão efetuados por cordões sintéticos apropriados, devidamente ajustados à altura adequada de
utilização. Para interligação horizontal na base das lâminas das persianas deverá ser utilizado cordão
flexível de contas plásticas, ajustado de modo a controlar a distância entre as lâminas, sem prejuízo da
movimentação das mesmas.
Execução: Na instalação deverão ser observadas as seguintes considerações: - A fixação será feita em
cantoneiras metálicas (mãos-francesas), não sendo admitida a instalação direta em elementos de forro e
em chapas não metálicas de divisórias;
Da medição: Cosiderar transpasse mínimo de 10 cm por borda, em vãos não limitados (lateral e vertical);
Para enquadramento de persianas uma ao lado da outra, o vão entre elas não poderá ser superior a 1,00
cm por borda.
Características:
- Trilho: em alumínio extrudado e anodizado.
- Lâminas: em PVC opaco antichamas.
- Carrinhos: Composto por corpo de ABS natural e pigmento Master Cinza, engrenagens em poliacetal KP-20 natural e
pigmento Master, rodinhas e ponteira em poliacetal KP-20 com sistema de giro de 180º auto alinhável
-Comando ou Redutor com corpo e Tampa em ABS Natural e pigmento Master cinza e roldanas, rodinhhas e garfo em
Poliacetal KP-20 natural.
- Ponta oposta fechada com corpi de ABS natural e pigmento Master cinza.
- Cordão do comando: 100% poliéster.
- Corrente do comando do trilho e da base das lâminas: em polipropileno.
- Suporte tipo cantoneira e clips de instalação: em aço tratado.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COM-PRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Apresentar Laudo em conformidade a NBR 16007/2011 - Persianas Horizontais — Requisitos de resistência e
durabilidade.

ITEM 03 – Cortinas tipo “ROLÔ”, com tecido de tela solar, com fornecimento do material e serviço
de instalação.
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Material conforme abaixo especificado ou de melhor qualidade:
Tecido tipo tela solar:
O tecido tipo tela solar será composto de poliéster ou fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável,
antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e translúcida.
O tecido deverá atender às especificações mínimas descritas abaixo, comprovadas por meio de certificado
ou laudo de conformidade emitido por laboratório independente, permitindo o confronto de todas as
características elencadas abaixo.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO OU CERTIFICADO EMITIDO
POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
- Composição de 30% de polyester e 70% de PVC;
- Peso: 516g/m² +- 5% de variação;
- Certificado de conformidade com a diretiva ROHS ou SIMILAR, comprovando a não utilização de substâncias
perigosas no processo de fabricação.
- Certificado de conformidade de Material retardante a chamas: Certificação NFPA 701 ou similar.
- Certificação de Material atóxico: Certificação Greenguard Gold ou similar.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Fator de abertura: média de 1%
- Espessura do fio da urdidura: 0.34mm
- Espessura do fio da trama: 0.34mm
- Contagem do tecido da urdidura; 64¨
- Espessura; 0,65mm
- Força elástica da trama; 380lb
- Resistência à abrasão; > 10000 (ASTM D 4966)
- Solidez da cor á luz; classe 5.0
- Inflamabilidade; classe 1.

Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas
- sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm;
- dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de segurança junto ao
suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança e sistema que impeça o desencaixe
da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo ruído, na cor definir;
- suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Tampas laterais pintadas na cor a
definir.
- trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou anodizada na
cor definir. A fixação do tecido no trilho será feita por canal para fixação do inserte soldado no final do tecido ou tecido
grampeado no trilho. Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais superiores;
- corrente contínua de polipropileno na cor a escolher.

Modulação das peças:
- cada peça/módulo poderá ser executado para não permitir a existência de frestas que permita a entrada de luz, isto é,
cada módulo deverá ser dimensionado para que o início e o fim ocorram no local dos perfis metálicos das janelas.
Antes da execução das persianas, todas as medidas deverão ser conferidas no local pois poderão haver diferenças
nas medidas dos vãos.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.
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CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16234/2014. (Cortinas tipo rolo e
romana — Requisitos de resistência e durabilidade).

ITEM 04 – Cortinas tipo “ROLO”, com tecido blackout, com fornecimento do material, com serviço
de instalação.
Tecido tipo blackout:
O tecido tipo blackout será composto de fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável, antifungos,
antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e blackout com fator de abertura da
trama do tecido em 0%.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO OU CERTIFICADO EMITIDO
POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
- Composição: 40% de fibra de vidro e 60% de PVC características
- Peso: 550g/m² +- 5% de variação;
- Certificado de conformidade de Material retardante a chamas: Certificação NFPA 701 ou similar.
- Certificação de Material atóxico: Certificação Greenguard Gold ou similar.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Desvio de trama: < 1%
- Taxa de blackout : 100%
- Solidez da cor á luz; classe 5
- Resistência a fungos;

Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas
- sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm;
- dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de segurança junto ao
suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico com trava de segurança e sistema que impeça o desencaixe da cortina,
mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo ruído, na cor a definir;
- suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Tampas laterais pintadas na cor a
definir. Perfil metálico, para acomodar os suportes, pintado na cor a definir.
- trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou anodizada na
cor a definir, alumínio fosco ou branco. A fixação do tecido no trilho será feita por canal para fixação do inserte soldado
no final do tecido ou tecido grampeado no trilho. Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais
superiores;
- corrente contínua de polipropileno na cor a definir.

Modulação das peças:
- cada peça/módulo poderá ser executado para não permitir a existência de frestas que permita a entrada de luz, isto é,
cada módulo deverá ser dimensionado para que o início e o fim ocorram no local dos perfis metálicos das janelas.
Antes da execução das persianas, todas as medidas deverão ser conferidas no local pois poderão haver diferenças
nas medidas dos vãos.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

4
________________________________________________________________________________________________________

Campus Imperatriz | Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050
Fone: (99) 3525-4745 / 3525-6303
CNPJ 10.735.145/0005-18

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16234/2014. (Cortinas tipo rolo e
romana — Requisitos de resistência e durabilidade).

ITEM 05 - Motores para cortinas tipo "ROLO", com fornecimento do material, com serviço de
instalação.
Motor com receptor de radio frequência interno compatível, com emissores de mono e multicanais com
sinais de radio frequência com alcance de 200m em campo aberto e pelo menos 35m atravessando duas
paredes de concreto, Rádio Frequência de 433.90Mhz / ± 100Khz
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
MOTORIZAÇÃO
- Newtons: 6N.m
- Rotação: 33R/Min.
- Voltagem: 220V ou 110 V.
- Hertz: 60hz
- Watts: 148W
- Amperagem: 0,67ª
- Peso: 1.42Kg
- Proteção de aquecimento do tempo de funcionamento contínuo: 4 min.
- Diâmetro: 35mm.

CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Grau de proteção contra corpos sólidos e líquidos: mínimo IP44.
- Atender as normas de segurança EN 60335 ou similar.

- CARACTERÍSTICAS DO EMISSOR COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO
ILUSTRATIVO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:

TÉCNICO

- Canais: de 01 ou 15 vias.
- Fonte de energia: 1.5V
- Unidade de bateria: AAA
- Vida útil da bateria: > 2 anos
- Alcance do emissor: 200m em campo aberto e pelo menos 35m atravessando duas paredes de concreto.
- Rádio Frequência: 433.90Mhz / ± 100Khz
- Dimensão: 143mm x 40mm x 20mm.

VALOR A SER INSERIDO NO SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA FASE DE LANCES

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu
envio ao Ministério de Minas e Energia - MME.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência, Anexo I do Edital.
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Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
façam parte do fornecimento/instalação do objeto licitado, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os
descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Termo de Contrato no
prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Assinatura (s) do(s) representante (s) legal (is) do proponente
Nome(s), endereço e telefone para contato.
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MODELO DE DECLARAÇÕES

1 – DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES
......................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador do RG nº, inscrito no
CPF sob o nº ......................................., DECLARA, para fins do disposto no art. 27, inc. V, da Lei nº
8.666/93, de 21/06/1993, incluído pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Imperatriz, .... de ........................ de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

2 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
......................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº................................, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador do RG nº, inscrito no
CPF sob o nº ......................................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Imperatriz, .... de ........................ de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
3 – DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
......................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº................................,
DECLARA, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

Imperatriz, .... de ........................ de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
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4 – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00/2019

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído
de (Identificação completa da licitante), Doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no
item 8.7 do Edital de Pregão Eletrônico nº __/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº __/2019 foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico nº __/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº __/2019
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico nº __/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº __/2019 quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº __/2019 não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº __/2019 antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº __/2019 não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da comissão de licitação antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Imperatriz, .... de ........................ de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
5 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

..................................................., estabelecida na _________________ (rua; nº e cidade), por seu
representante legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG,
CPF , endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está
classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor
Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se
ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de
Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

Imperatriz, .... de ........................ de 2019
EMPRESA
CARGO E NOME
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N°23249.061918.2019-36.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/2019.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00/2019, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO – CAMPUS IMPERATRIZ E ...
Ao ...... dia do mês de .............. do ano de 2019, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - Campus Imperatriz, ente autárquico, com sede na Av. Newton
Bello, s/n, Vila Maria, em Imperatriz/MA, CEP 65.919-050, Fone: (99) 3525-4745, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 10.735.145/0005-18, neste ato representado pelo Diretor Geral, Senhor
Saulo Cardoso, brasileiro, casado, nomeado pela Portaria nº 5.487 de 15 de Setembro de 2016,
publicada no DOU de 16 de Setembro de 2016 n°179, inscrito(a) no CPF sob o nº 467.069.25349 portador(a) da Carteira de Identidade nº044165352012-7, institui Ata de Registro de Preços
- ARP, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93; Lei nº 10.520/2005; Decreto nº
3.555/2002, Decreto n° 7.892/2013; Decreto nº 3.784 de 06/04/2001; Decreto nº 5.450 de
31/05/2005 e demais normas legais aplicáveis, decorrente da Licitação na modalidade de
pregão Eletrônico nº ....../2019/IFMA, cujo objetivo fora a formalização de Registro de Preços
para .................................................... a qual constitui-se um documento vinculativo e
obrigacional às partes, segundo cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto da licitação é o registro de preços para a eventual contratação de empresa
especializada para o fornecimento, com instalação de persianas por demanda, para o
Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz conforme condições,
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e demais
documentos anexos a este Edital.
1.2. Esta Ata de Registro de preços vincula-se ao Edital do Pregão e seus Anexos,
identificado no preâmbulo e à proposta da vencedora, com os documentos que a
compõem independentemente de transcrição.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de preços é de 12 (doze) meses, conforme
fixado no Edital com início na data de .../.../... e encerramento em .../.../...
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$.......... (.....) resultante da aplicação
dos preços indicados na planilha abaixo e na proposta de preços apresentada no
Pregão Eletrônico nº 00/2019, não estando sujeita a reajuste ou acréscimo de
qualquer natureza.
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Unidade
Valor
Valor
Item
Descrição / Especificação
de
Quant.
Unitário
Global
Medida
1
Persiana horizontal de 25mm.
M2
1.000
2
Persiana vertical de 89mm.
M2
1.000
2
3
Cortinas tipo "ROLÔ", com tecido de tela solar.
M
1.000
4
Cortinas tipo "ROLO", com tecido blackout.
M2
250
5
Motores para cortinas tipo "ROLO".
UNID.
15
DESCRIÇÃO DETALHADA
ITEM 01 - Persiana horizontal de 25mm, com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Material conforme abaixo especificado ou de melhor qualidade:
Lâminas de 25mm de largura, em alumínio, liga 6011, com 0,21 mm de espessura, com pintura a base de
poliéster com secagem em estufa mínima de 250 graus centígrados, processo contínuo em bobinas(
coilcoating), com curvatura especial (calota esférica com flecha de 2 a 3 mm), com efeito mola.
CARACTERÍSTICAS DAS PERSIANAS COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO
ILUSTRATIVO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Trilho superior: em aço galvanizado na medida de 25mm x 25mm com pintura epóxi com espessura de 0,50mm.
- Trilho inferior: em aço galvanizado na medida de 20mm x 10mm com pintura epóxi com espessura de 0,50mm.
- Lâmina de alumínio de na liga 6011, espessura 0,21mm (pintada), permite uma curvatura de 180° e 12,5mm de raio,
retornando a posição original sem deformação (efeito mola).
- Pintura: cores lisas com pinturas epóxi com cura mínima a 250°C.
- Sobreposição das lâminas de 5mm.
- Passo das lâminas: 20mm com variação de 5%.
- Cordões e cintas: 100% poiliésters em cores coordernadas.
- Tampas de acabamento: em polipropileno em cores coordernadas.
- Acionamento: Haste para abertura e fechamento das lâminas na posição desejada e cordões para subir e descer a
persiana.
- Haste: estrudada em acrílico transparente.
- Suporte de instalação: em aço.
- Peso aproximado: 1,70 Kg/m².

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Apresentar Laudo em conformidade a NBR 16007/2011 - Persianas Horizontais — Requisitos de resistência e
durabilidade.

ITEM 02 - Persiana vertical de 89mm, com fornecimento do material, com serviço de instalação.
Lâminas de PVC (antichama), largura de 89mm, montadas em trilhos de alumínio anodizado, com
dispositivos para acionamento das lâminas que possibilitem a rotação de 180° e recolhimento para os lados
(unilateral ou bilateral, conforme o caso). Os acionamentos de rotação e de recolhimento das persianas
serão efetuados por cordões sintéticos apropriados, devidamente ajustados à altura adequada de
utilização. Para interligação horizontal na base das lâminas das persianas deverá ser utilizado cordão
flexível de contas plásticas, ajustado de modo a controlar a distância entre as lâminas, sem prejuízo da
movimentação das mesmas.
Execução: Na instalação deverão ser observadas as seguintes considerações: - A fixação será feita em
cantoneiras metálicas (mãos-francesas), não sendo admitida a instalação direta em elementos de forro e
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em chapas não metálicas de divisórias;
Da medição: Cosiderar transpasse mínimo de 10 cm por borda, em vãos não limitados (lateral e vertical);
Para enquadramento de persianas uma ao lado da outra, o vão entre elas não poderá ser superior a 1,00
cm por borda.
Características:
- Trilho: em alumínio extrudado e anodizado.
- Lâminas: em PVC opaco antichamas.
- Carrinhos: Composto por corpo de ABS natural e pigmento Master Cinza, engrenagens em poliacetal KP-20 natural e
pigmento Master, rodinhas e ponteira em poliacetal KP-20 com sistema de giro de 180º auto alinhável
-Comando ou Redutor com corpo e Tampa em ABS Natural e pigmento Master cinza e roldanas, rodinhhas e garfo em
Poliacetal KP-20 natural.
- Ponta oposta fechada com corpi de ABS natural e pigmento Master cinza.
- Cordão do comando: 100% poliéster.
- Corrente do comando do trilho e da base das lâminas: em polipropileno.
- Suporte tipo cantoneira e clips de instalação: em aço tratado.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COM-PRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Apresentar Laudo em conformidade a NBR 16007/2011 - Persianas Horizontais — Requisitos de resistência e
durabilidade.

ITEM 03 – Cortinas tipo “ROLÔ”, com tecido de tela solar, com fornecimento do material e serviço
de instalação.
Material conforme abaixo especificado ou de melhor qualidade:
Tecido tipo tela solar:
O tecido tipo tela solar será composto de poliéster ou fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável,
antifungo, antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e translúcida.
O tecido deverá atender às especificações mínimas descritas abaixo, comprovadas por meio de certificado
ou laudo de conformidade emitido por laboratório independente, permitindo o confronto de todas as
características elencadas abaixo.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO OU CERTIFICADO EMITIDO
POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
- Composição de 30% de polyester e 70% de PVC;
- Peso: 516g/m² +- 5% de variação;
- Certificado de conformidade com a diretiva ROHS ou SIMILAR, comprovando a não utilização de substâncias
perigosas no processo de fabricação.
- Certificado de conformidade de Material retardante a chamas: Certificação NFPA 701 ou similar.
- Certificação de Material atóxico: Certificação Greenguard Gold ou similar.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Fator de abertura: média de 1%
- Espessura do fio da urdidura: 0.34mm
- Espessura do fio da trama: 0.34mm
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- Contagem do tecido da urdidura; 64¨
- Espessura; 0,65mm
- Força elástica da trama; 380lb
- Resistência à abrasão; > 10000 (ASTM D 4966)
- Solidez da cor á luz; classe 5.0
- Inflamabilidade; classe 1.

Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas
- sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm;
- dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de segurança junto ao
suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico injetado com trava de segurança e sistema que impeça o desencaixe
da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo ruído, na cor definir;
- suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Tampas laterais pintadas na cor a
definir.
- trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou anodizada na
cor definir. A fixação do tecido no trilho será feita por canal para fixação do inserte soldado no final do tecido ou tecido
grampeado no trilho. Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais superiores;
- corrente contínua de polipropileno na cor a escolher.

Modulação das peças:
- cada peça/módulo poderá ser executado para não permitir a existência de frestas que permita a entrada de luz, isto é,
cada módulo deverá ser dimensionado para que o início e o fim ocorram no local dos perfis metálicos das janelas.
Antes da execução das persianas, todas as medidas deverão ser conferidas no local pois poderão haver diferenças
nas medidas dos vãos.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16234/2014. (Cortinas tipo rolo e
romana — Requisitos de resistência e durabilidade).

ITEM 04 – Cortinas tipo “ROLO”, com tecido blackout, com fornecimento do material, com serviço
de instalação.
Tecido tipo blackout:
O tecido tipo blackout será composto de fibra de vidro e PVC (policloreto de vinil) lavável, antifungos,
antialérgico, atóxico e antichamas. A trama do tecido será estruturada e blackout com fator de abertura da
trama do tecido em 0%.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO OU CERTIFICADO EMITIDO
POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
- Composição: 40% de fibra de vidro e 60% de PVC características
- Peso: 550g/m² +- 5% de variação;
- Certificado de conformidade de Material retardante a chamas: Certificação NFPA 701 ou similar.
- Certificação de Material atóxico: Certificação Greenguard Gold ou similar.

CARACTERÍSTICAS DO TECIDO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Desvio de trama: < 1%
- Taxa de blackout : 100%
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- Solidez da cor á luz; classe 5
- Resistência a fungos;

Estrutura e sistema de acionamento e fixação das persianas
- sistema tipo roler, com tubo de alumínio extrudado, diâmetro externo entre 38 e 45 mm;
- dispositivo de acionamento manual por corrente em polipropileno na cor a definir. Trava retrátil de segurança junto ao
suporte de fixação. Ponteira retrátil em plástico com trava de segurança e sistema que impeça o desencaixe da cortina,
mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o mínimo ruído, na cor a definir;
- suporte lateral de fixação em aço pintado em cor semelhante a das tampas laterais. Tampas laterais pintadas na cor a
definir. Perfil metálico, para acomodar os suportes, pintado na cor a definir.
- trilho inferior em liga de alumínio extrudado, dimensões entre 28 e 30 mm com pintura eletrostática ou anodizada na
cor a definir, alumínio fosco ou branco. A fixação do tecido no trilho será feita por canal para fixação do inserte soldado
no final do tecido ou tecido grampeado no trilho. Tampas laterais do trilho inferior na mesma cor das tampas laterais
superiores;
- corrente contínua de polipropileno na cor a definir.

Modulação das peças:
- cada peça/módulo poderá ser executado para não permitir a existência de frestas que permita a entrada de luz, isto é,
cada módulo deverá ser dimensionado para que o início e o fim ocorram no local dos perfis metálicos das janelas.
Antes da execução das persianas, todas as medidas deverão ser conferidas no local pois poderão haver diferenças
nas medidas dos vãos.

CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE EM AÇO COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo ou relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os componentes em
aço atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação mínima de 1200 horas.

CARACTERÍSTICAS DA PERSINA COMPRAVADAS ATRAVÉS DE LAUDO, APRESENTADOS
JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
- Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em conformidade a NBR 16234/2014. (Cortinas tipo rolo e
romana — Requisitos de resistência e durabilidade).

ITEM 05 - Motores para cortinas tipo "ROLO", com fornecimento do material, com serviço de
instalação.
Motor com receptor de radio frequência interno compatível, com emissores de mono e multicanais com
sinais de radio frequência com alcance de 200m em campo aberto e pelo menos 35m atravessando duas
paredes de concreto, Rádio Frequência de 433.90Mhz / ± 100Khz
CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO TÉCNICO ILUSTRATIVO,
APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
MOTORIZAÇÃO
- Newtons: 6N.m
- Rotação: 33R/Min.
- Voltagem: 220V ou 110 V.
- Hertz: 60hz
- Watts: 148W
- Amperagem: 0,67ª
- Peso: 1.42Kg
- Proteção de aquecimento do tempo de funcionamento contínuo: 4 min.
- Diâmetro: 35mm.

CARACTERÍSTICAS DO MOTOR COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
OU LAUDO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:
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- Grau de proteção contra corpos sólidos e líquidos: mínimo IP44.
- Atender as normas de segurança EN 60335 ou similar.

- CARACTERÍSTICAS DO EMISSOR COMPRAVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO
ILUSTRATIVO, APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL:

TÉCNICO

- Canais: de 01 ou 15 vias.
- Fonte de energia: 1.5V
- Unidade de bateria: AAA
- Vida útil da bateria: > 2 anos
- Alcance do emissor: 200m em campo aberto e pelo menos 35m atravessando duas paredes de concreto.
- Rádio Frequência: 433.90Mhz / ± 100Khz
- Dimensão: 143mm x 40mm x 20mm.

3.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
desta contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
6
________________________________________________________________________________________________________

Campus Imperatriz | Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050
Fone: (99) 3525-4745 / 3525-6303
CNPJ 10.735.145/0005-18

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30(trinta) dias,
contados da apresentação das Notas Fiscais/Faturas, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicado pela Contratada;
5.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no Art. 67. O pagamento
deverá ser efetuado em consonância com as regras previstas no Anexo XI, da IN nº
5/2017/SEGES/MPDG;
5.3. Eventual situação de irregularidade fiscal da Contratada não impede o pagamento, se
o serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto a adoção
das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual;
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
Contratante;
5.4.1. Nos termos do disposto na Alínea “c” do Inciso II do Art. 50 da IN nº
5.4.2. 5/2017/SEGES/MPDG será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso
se constate que a Contratada
5.4.3. Não produziu os resultados acordados;
5.4.4. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
5.4.5. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com a qualidade ou quantidade inferior à demandada;
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento;
5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável;
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5.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as
atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições
abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas;
5.8. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar;
5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP Sendo:
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 = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = (6/100)/365 I =
0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
6.1. O preço é fixo e irreajustável.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
7.1. A CONTRATADA deverá dar garantia dos serviços executados e dos materiais
fornecidos, contra quaisquer defeitos de fabricação ou de aplicação pelo período
mínimo de 01(um) ano, considerando as condições normais de uso, a contar do
recebimento definitivo.
8. CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
8.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela
prevista no Termo de Referência, anexo do Edital.
9. CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO
9.1. As condições de entrega e recebimento dos serviços objeto do Contrato estão
definidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Os locais de instalação será(ão):
Órgão Gerenciador:
UASG

NOME

ENDEREÇO
8
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xxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Órgãos participantes:
UASG

NOME

ENDEREÇO

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência. Anexo I do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1.
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 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.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, Anexo I, do Edital.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES
14.1.

É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
15.1.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do Anexo X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
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15.2.
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 valor inicial atualizado do contrato.
15.3.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1.
A presente Ata de Registro de preços poderá ser rescindida nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, Anexo I, do Edital.
16.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.4.

O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.4.3. Indenizações e multas.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
17.1.
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, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
18.1.
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.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS COMUNICAÇÕES
19.1.
Eventuais correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão
mencionar o número deste Contrato e o assunto específico da correspondência.

10
________________________________________________________________________________________________________

Campus Imperatriz | Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050
Fone: (99) 3525-4745 / 3525-6303
CNPJ 10.735.145/0005-18

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ

19.2.
As comunicações feitas ao CONTRATANTE deverão ser endereçadas ao Núcleo
de Licitações Compras e Contratos do IFMA – Campus Imperatriz - Telefone (99)
3525-4745 / 3525-6303
19.3.

As

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Seção Judiciária de
Distrito Federal na cidade de Brasília - DF, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da
Constituição Federal.
E, por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor,
juntamente com as testemunhas que também o assinam.
Imperatriz (MA), ____ de _____________ de 2019.

CONTRATANTE
Diretor Geral

CONTRATADA
Cargo (gerente, sócio, procurador)
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N°23249.061918.2019-36.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/2019.
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO –
CAMPUS IMPERATRIZ E A EMPRESA ......................
CONTRATANTE: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus
Imperatriz, com sede na Av. Newton Bello, s/n, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ
sob o nº 10.735.145/0005-18, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, o Sr. Saulo Cardoso, nos termos da Portaria nº 5.487 de
15/09/2016, publicada no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 2016.
CONTRATADA: [inserir o nome da CONTRATADA], inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º [inserir nº],
estabelecido [inserir endereço completo], representado pelo seu [inserir cargo], Senhor(a)
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º [inserir número e órgão
expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º [inserir nº], de acordo com a representação
legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].
O CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados têm entre si justo e avençado, e
celebram o presente contrato, objeto da licitação na modalidade de [inserir modalidade] nº
[inserir nº]/20__, Processo nº [inserir nº], cujo aviso foi publicado na página xx, Seção 3 do
Diário Oficial da União - DOU do dia [inserir data], página [inserir nº] do jornal [inserir nº], do
dia [inserir data]/20__, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS VINCULADOS
1.1. O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei nº 8.666/1993, e
independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato, e a ele se
integram em todas as cláusulas, termos e condições aqui não expressamente
alterados, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00/2019 e seus anexos.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada em instalação, por demanda, de cortinas e
persianas para o Instituto Federal do Maranhão – Campus Imperatriz com
fornecimento do material e mão-de-obra, conforme as especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos anexos do Edital nº
00/2019.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1. O prazo de execução para instalação das cortinas e persianas deverá ser 40 (quarenta)
dias corridos, a contar da assinatura do contrato com sua devida publicação no Diário
Oficial da União e da emissão da Ordem de Serviço.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO
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4.1. É proibida a subcontratação total do objeto desta contratação.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
5.1. O preço do presente contrato é de R$ ( ), sendo os pagamentos realizados de acordo
com as medições apresentadas pela empresa contratada, certificada e aprovadas pelo
Fiscal do Contrato, nos termos do Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL
6.1. Os serviços serão prestados nas dependências do IFMA – Campus Imperatriz,
localizado na Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria – CEP 65.919-050.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços em estrita conformidade com as
especificações, prazos e condições descritas no Termo de Referência elaborado, o
qual é parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA OITAVA – DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO AO ESCOPO
8.1. É de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de equipe especializada e
qualificada, em quantidade e especificidade, necessária a boa execução dos serviços,
em horário em horário comercial, salvo o acordado entre as partes.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária:
________________________ - Natureza da Despesa: Outros Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1.
Constituem obrigações da CONTRATADA, além do fornecimento da mão de
obra especializada e dos materiais necessários à perfeita execução da obra:
10.1.1. Iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas após a expedição da Ordem de
Serviço fornecida pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, a execução da obra
contratada informando, em tempo hábil, qualquer impedimento ou
impossibilidade de assumir o estabelecido no contrato;
10.1.2. Executar fielmente o Contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e
normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a não
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento do IFMA - CAMPUS
IMPERATRIZ, executando os serviços propostos nos horários estabelecidos pela
Fiscalização do Contrato;
10.1.3. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido, os
comprovantes de regularidade Fiscal;
10.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos trabalhos contratados, nos termos da
legislação vigente, fornecendo a mão de obra qualificada necessária e
indispensável à perfeita execução dos mesmos;
10.1.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros estabelecidos, utilizando todos os
materiais, equipamentos e ferramentas adequadas, com observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
10.1.6. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo IFMA - CAMPUS
IMPERATRIZ, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
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10.1.7. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os
serviços, encaminhando ao IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, somente profissionais
portadores de boa conduta e demais referências;
10.1.8. Se for solicitado pela Administração Pública, apresentar ao IFMA - CAMPUS
IMPERATRIZ a relação nominal dos empregados comunicando qualquer
alteração;
10.1.9. Manter junto à Administração, durante o horário de execução do Contrato,
empregados capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos pela CONTRATADA;
10.1.10.
Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado através
de crachás, com fotografia recente e informado das condições de higiene
adequadas ao tipo de trabalho;
10.1.11.
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados,
das normas disciplinares determinadas pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ;
10.1.12.
Manter disciplina nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento seja considerado inconveniente ou insatisfatório ao interesse do
IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ;
10.1.13.
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito,
quando em serviço, assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações
trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades
civis, penais, criminais e demais sanções legais decorrentes do eventual
descumprimento destas;
10.1.14.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal,
estadual, distrital e/ou municipal, as normas de segurança do _____, inclusive
quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho;
10.1.15.
Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário
próprio do INSS, em caso de eventual ocorrência de acidente com seus
empregados nas dependências do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ; apresentando
cópia do mesmo à Fiscalização do Contrato;
10.1.16.
Responder pelos danos, decorrentes de sua culpa ou dolo, causados
diretamente à Administração ou a terceiros, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à Fiscalização e acompanhamento por parte do IFMA CAMPUS IMPERATRIZ;
10.1.17.
Arcar com os prejuízos e danos causados pelos seus funcionários aos
bens móveis, imóveis, equipamentos, utensílios, mobiliário, etc., do IFMA CAMPUS IMPERATRIZ; substituindo-os após comunicação formal do Fiscal do
Contrato, por materiais ou bens idênticos ou recuperados quando possível,
deixando-os em perfeito estado de conservação ou funcionamento no prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas;
10.1.18.
Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes ou previstas, tais
como: transporte, alimentação, uniforme, bem como, as decorrentes de seguros
contra acidentes, impostos, taxas, direitos trabalhistas, previdenciários;
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10.1.19.
Informar aos seus empregados que os mesmos não terão nenhum
vínculo empregatício com o IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ;
10.1.20.
Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
10.1.21.
Elaborar ao final da obra o projeto executivo “AS BUILT” com detalhes
necessários para o perfeito entendimento dos projetos, que deverão ser
apresentados em arquivo impresso e em meio eletrônico, gravado em mídia CDROM;
10.1.22.
Fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais,
mão de obra, acessórios, transporte e tudo mais que for necessário para a
completa e perfeita execução da obra. Os custos relativos a esses insumos
deverão estar contemplados nos respectivos custos unitários;
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1.
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
11.1.1. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente
identificados, aos locais em que devam executar as tarefas;
11.1.2. Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das
tarefas;
11.1.3. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da
CONTRATADA;
11.1.4. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada;
11.1.5. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato;
11.1.6. Efetuar, com pontualidade, o pagamento à CONTRATADA, após o
cumprimento das formalidades legais;
11.1.7. Solicitar à CONTRATADA a imediata substituição de empregado que não estiver
devidamente uniformizado nem portando crachá; que embaraçar ou dificultar a
sua Fiscalização ou cuja permanência na obra, julgar inconveniente;
11.1.8. Observar e pôr em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA, no que
diz respeito a condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações;
11.1.9. Instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança e prevenção de
incêndio implantadas pelo IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, notadamente vinculada
a Brigada de Incêndio;
11.1.10.
Permitir aos técnicos, encarregados da prestação dos serviços, acesso
às dependências do IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ, possibilitando-os a executar
os serviços e as verificações técnicas necessárias;
11.1.11.
Não permitir que pessoas estranhas à CONTRATADA examinem ou
provoquem qualquer alteração nos serviços do presente objeto;
11.1.12.
Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato
cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato;
11.1.13.
Dirimir, por intermédio da Fiscalização do IFMA - CAMPUS
IMPERATRIZ, quando formulados por escrito e a ele devidamente encaminhados,
os casos omissos relativos às especificações aqui consignadas ou quaisquer
outros documentos que se referirem direta ou indiretamente aos serviços objeto
da presente contratação;
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11.1.14.
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com as respectivas especificações;
11.1.15.
Documentar e firmar em registro próprio (Diário de Ocorrências),
juntamente com o preposto da CONTRATADA, as ocorrências havidas,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou incorreções
observadas e
11.1.16.
Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto deste
Contrato, as sanções administrativas previstas e fundamentadas nos artigos 86 e
87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades
civil, criminal e outras previstas na legislação em vigor.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1.
Este contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação do seu extrato
na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.
12.2.
O valor do contrato poderá ser reajustado a cada 12 (meses), contados a partir
da vigência do contrato, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, ocorrida no período
compreendido entre a data da proposta e a data de aniversário da proposta.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS, INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO E CONTROLE DOS NÍVEIS DE SERVIÇO.
13.1.
Para estabelecimento dos níveis de serviço, haverá a avaliação do fornecedor
de acordo com os critérios: prazo, qualidade, segurança e verificação documental em
conformidade com o cronograma apresentado pela contratada.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1.
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes
sanções pelo CONTRATANTE:
I.
Advertência por escrito;
II.
Multa, nos seguintes limites máximos:
a) Abatimento percentual;
b) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento não realizado;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora
das especificações contratadas.
III.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração.
14.2.
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que A CONTRATADA ressarcir a administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO
________________________________________________________________________________________________________

Campus Imperatriz | Av. Newton Bello, s/n – Bairro Vila Maria - CEP 65.919-050
Fone: (99) 3525-4745 / 3525-6303
CNPJ 10.735.145/0005-18

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
15.1.
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente do
CONTRATANTE, devidamente designado.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das
providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na
execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de
vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
§ 3º O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta
da CONTRATADA.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES
16.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei
n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade
competente.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
17.1.
De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:
I.
Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da supracitada Lei;
II.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde
que haja conveniência para a Administração;
III.
Judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE
autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos eventualmente devidos, até o
limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93,
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1.
A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA
não importará, de forma alguma, em alteração contratual.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
19.1.
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato no Diário
Oficial da União, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Seção Judiciária de
Distrito Federal na cidade de Brasília - DF, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da
Constituição Federal.
E, por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor,
juntamente com as testemunhas que também o assinam.
Imperatriz (MA), ____ de _____________ de 2019.

CONTRATANTE
Diretor Geral

CONTRATADA
Cargo (gerente, sócio, procurador)
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