MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016
REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº 223243.001265/2016-43
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Câmpus Vilhena,
localizado a Rodovia BR 174, Km 03 – Zona Urbana – Vilhena/RO – CEP: 76980-000, inscrito
no CNPJ sob n° 10.817.343/0003-69, por intermédio da Pregoeiro César Lucas dos Santos,
designado pela Portaria nº 058 de 11 de maio de 2015, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local abaixo indicado realizará licitação, na modalidade
Pregão na forma Eletrônica para Registro de Preços, do tipo Menor preço por lote, para
CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

PARA

PRESTAÇÃO

CONTINUADA DE SERVIÇO DE TRADUDOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS, no sítio
www.comprasnet.gov.br. O procedimento licitatório e o que dele resultar obedecerá aos
preceitos de direito administrativo e, em especial, às normas estabelecidas pela Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e Decreto nº 5.450/2005, referentes à licitação na
modalidade Pregão, Decreto 7.892/2013 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços,
Decreto 7.746/2012 que regulamenta o art. 3º da Lei 8.666/93 para estabelecer critérios, práticas
e diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável nas contratações realizadas pela
Administração Pública Federal, e institui a comissão Interministerial de Sustentabilidade na
Administração Pública-CISAP pelo Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto 4.485/02, e
IN/SLTI nº 2/2010, alterada pela IN/SLTI nº01/2012 referentes ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, pela Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538, de
6 de Outubro de 2015, que dispõe sobre o benefício às microempresas e empresas de pequeno
porte, pela Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 12.440, de 07 de julho
de 2011, que institui a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Instrução Normativa
SLTI/MPOG 01/2010 que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, contratação de serviços ou obras, bem como subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações. Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997. Além dessa legislação específica, aplicam-se
quaisquer outras complementares vigentes e pertinentes à matéria, bem como as regras e
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, constantes do Processo Administrativo nº
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223243.001265/2016-43. As licitantes interessadas deverão retirar o Edital e seus anexos através
no sítio www.comprasnet.gov.br ou solicitar a Coordenação de Compras e Licitação do IFRO –
Câmpus Vilhena através do e-mail ccl.vilhena@ifro.edu.br. As comunicações de eventuais
retificações neste Edital, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão
divulgadas nos mesmos meios de divulgação.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA: da data da liberação deste Edital no sítio do
Comprasnet até o horário limite de início da sessão pública.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/04/2016 (8 dias úteis da última publicação)
HORÁRIO: 9h (horário de Brasília/DF)
LOCAL: sítio www.comprasnet.gov.br

UASG: 158342

Não havendo expediente na data fixada ou ocorrendo fato superveniente que
impeça a realização do certame, fica adiada a sessão para o primeiro dia útil subsequente, à
mesma hora e local, salvo disposição em contrário.

1. DO OBJETO
1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS,
para atender a demanda do Instituto Federal de Rondônia Câmpus Vilhena, conforme
condições constantes do Edital e seus anexos.
1.2 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste Edital e o
descrito na Nota de Empenho ou no sítio www.comprasnet.gov.br, prevalecerá,
sempre, a descrição deste Edital.

1.3 O valor total estimado do objeto da presente licitação é de R$ 760.129,44 (setecentos e
sessenta mil cento e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com a
estimativa apresentada no Termo de Referência.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1.1.

Vilhena.

O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – Câmpus
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1.2.

São participantes os seguintes órgãos:
1.2.1. Câmpus

Cacoal;

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 A participação nesta licitação significa:

a)

Que a empresa e as pessoas que a representam leram este Edital e conhecem e

concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;
b)

Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como aquelas que

indiretamente a regulam;
c)

Têm plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de

desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou
questionamento quanto ao seu conteúdo, uma vez que ao elaborar suas propostas, as
licitantes deverão ler atentamente todo Edital e seus anexos;
d)

Assevera que dispõem ou disporá aparelhos, equipamentos e funcionários

tecnicamente adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação.

3.2 Para participação neste certame, as licitantes além de disporem, por seus próprios
meios, dos recursos materiais e tecnológicos necessários ao acesso e operação do sistema
eletrônico, deverão:

a)

Atender a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos quanto ao

objeto, à documentação e demais exigências;
b)

Estar cientes das restrições à participação, direta ou indireta, na licitação e na

execução de seu objeto, dispostas no Art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
c)

Estar devidamente credenciada no sistema Comprasnet da Secretaria de Logística

e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), para acesso ao sistema eletrônico por meio do sítio www.comprasnet.gov.br;
d)

Possuir registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores (SICAF), quando utilizar deste na comprovação dos requisitos para
habilitação.
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e)

Manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que: esta ciente e concorda

com as condições contidas no Edital e seus Anexos e cumpre plenamente os requisitos de
habilitação; inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, quando for o caso; 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; a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da IN SLTI/MPOG nº 02/2009;

3.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
de preços sujeitará a licitante às sanções previstas no Decreto n° 5.450/2005.

3.3

a)

Não serão admitidas nesta licitação a participação de empresas:

Empresas que não se enquadram no artigo 3° da Lei Complementar nº

123/2006.
b)

Recuperação Judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em

dissolução ou em liquidação;(Lei 11.101 de 09/02/2005)
c)

Responsáveis pela elaboração do projeto básico ou executivo desta licitação ou da

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital votante, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado,
qualquer que seja sua forma de constituição;
d)

Licitantes cujos sócios, diretores ou responsáveis técnicos tenham vínculo

empregatício com o INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA;
e)

Que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta

ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou punidas com suspensão pelo IFRO – Câmpus Vilhena;
f)

Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

g)

Cujo Estatuto ou Contrato social não inclua o objeto deste certame;
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h)

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da

Lei nº 8.666, de 1993;
i)

Empresa que esteja proibida de contratar com a Administração Pública em virtude

da sanção restritiva de direito decorrente de infração Administrativa AMBIENTAL, nos
termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 e Decreto 6.514/2008 que dispõe sobre
as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo
federal para apuração destas infrações, e dá outras providências.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1

O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,

pessoal

e

intransferível,

para

acesso

ao

sistema

eletrônico

no

endereço

www.comprasnet.gov.br, devendo este credenciamento ser efetuado antes da data prevista
para realização do Pregão na forma Eletrônica, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto nº
5.450/2005.
4.2

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal

do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao Pregão na forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.3

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 Instituto Federal de Rondônia-Câmpus Vilhena responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §
5º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.4

A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente

ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso (art. 3º, § 4º, do Decreto nº
5.450/2005).

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública virtual,
qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Instrumento Convocatório perante o
Instituto Federal de Rondônia-Câmpus Vilhena, exclusivamente por meio eletrônico, via
Internet, para: ccl.vilhena@ifro.edu.br, cabendo ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor
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responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas (art. 18 e seu § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.1 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não o fizer
no prazo estabelecido no subitem anterior.
5.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame (art. 18, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
5.3 Qualquer solicitação de esclarecimentos referente ao presente certame deverá ser
enviada ao Pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada no preâmbulo deste
Instrumento para abertura da sessão pública virtual, exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, por meio de mensagem eletrônica, para: ccl.vilhena@ifro.edu.br.
5.4 O Pregoeiro com suporte técnico do setor responsável pela elaboração do Edital prestará
todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação.
5.5. As decisões sobre as impugnações de que trata o subitem 5.1, bem como os
esclarecimentos de que trata o subitem 5.2, serão divulgados pelo Pregoeiro a todos os
interessados no sítio www.comprasnet.gov.br, no Link: Acesso Livre > Pregões >
Agendados, podendo o licitante, além do acesso livre, visualizar também no menu principal,
acesso seguro, no Link: visualizar impugnação/esclarecimento/aviso.

6. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
6.1 No caso de participação de microempresas ou empresa de pequeno porte, será observado
o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os
seus arts. 42 a 49. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao
seu art. 3º, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo
artigo.
6.2 No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a
R$2.400.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do
art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, a sociedade cooperativa receberá o
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mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
6.3 A o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, às microempresas e empresas de pequeno porte. A fruição
dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da
habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do
regime tributário simplificado.
6.4 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nem possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º
do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da referida Lei Complementar (Art. 13, do Decreto nº 8.538, outubro de 2015).
6.5 A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como
condição de participação no pregão na qualidade de microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparado, a fim de viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei
Complementar nº 123/2006. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a
declaração deverá ser enviada ao pregoeiro até a data e horário marcados para abertura da
sessão.
6.6 A identificação das microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados na
sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de
modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

7. DA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA
7.1. O licitante deverá apresentar sua proposta contendo o valor unitário para cada item
cotado, já considerado e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da
execução do objeto, mediante o preenchimento do “Modelo de Proposta”, conforme
formulário constante do Anexo III.
7.2 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de entregar os serviços/materiais
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nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição (art. 22, parágrafo único, da IN
SLTI/MPOG nº 02/2008).
7.3 Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a contratada
deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93 (art. 23, da IN 02/2008).
7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes
de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.
7.6 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
7.7 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
7.8 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.
7.9 A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
possibilidade de acompanhamento “on line” pelos licitantes.
7.10 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
7.11 A proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da
homologação do pregão.
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8. DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
8.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
8.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3 A participação no Pregão na forma eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha
privativa do licitante e subseqüente encaminhamento das Propostas de Preços, contendo o
valor unitário e total do objeto da presente licitação, já considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto, a partir da data da
disponibilização do Edital, até o horário limite do início da sessão pública, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico do sítio www.comprasnet.gov.br.
8.4 Por ocasião do envio da proposta, o licitante enquadrado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende aos
requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, a fim de fazer jus aos benefícios
previstos na referida Lei.
8.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir sua proposta
anteriormente enviada por meio eletrônico ao sistema (art. 21, § 4º, do Decreto nº
5.450/2005).
8.6 Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis,
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
8.7 Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.8 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 (art. 13,
inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
8.9 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda dos negócios diante
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. (art.
13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
9. DA VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1 A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, terá início à sessão pública do
presente Pregão, na forma Eletrônica, com a divulgação dos valores das propostas
eletrônicas e preparação para início da etapa de lances, sem que sejam identificados os
participantes, o que só ocorrerá após o encerramento desta etapa, de acordo com as normas
vigentes (art. 22 do Decreto nº 5.450/2005).
9.2 Aberta a sessão pública na internet, o Pregoeiro verificará as propostas ofertadas,
desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com o
estabelecido neste Edital e em seus Anexos (art. 22, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
9.3 Após a verificação inicial das propostas, na forma do subitem anterior, o Pregoeiro dará
início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor (art. 24 do Decreto nº 5.450/2005).
9.4 Somente poderão ofertar lances os licitantes que tiverem suas propostas classificadas
quanto às especificações do objeto e demais requisitos do Edital e seus Anexos.
9.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras
de aceitação dos lances estabelecidas neste Edital.
9.6 Os lances deverão ser oferecidos para o valor unitário da proposta, observado o disposto
no subitem subseqüente.
9.7 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance.
9.8 O licitante somente poderá ofertar lance cujo valor seja menor do que o último preço por
ele ofertado e registrado pelo sistema, na forma do art. 24, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.
9.9 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro (art. 24, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005).
9.10 No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
retornando o Pregoeiro, assim que possível, às suas funções no certame, sem prejuízo dos
atos realizados (art. 24, § 10, do Decreto nº 5.450/2005).
9.11 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
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sessão pública virtual será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, por meio do sistema eletrônico, quando serão divulgadas data e hora para a
sua reabertura (art. 24, § 11, do Decreto nº 5.450/2005).
9.12 A fase de lances será encerrada pelo Pregoeiro, com o encaminhamento pelo sistema
eletrônico de aviso de fechamento iminente, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo mencionado sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances (art. 24, §§ 6º e 7º, do Decreto nº
5.450/2005).
9.13 Não poderá haver desistência da proposta e/ou dos lances ofertados, salvo se por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9.14 O não encaminhamento de lance pelo sistema eletrônico, até o encerramento dessa
etapa no sistema, implicará na manutenção do último preço apresentado, para efeito de
ordenação das propostas.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas na ordem crescente dos preços
ofertados e aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, respeitados
os critérios para classificação estabelecidos neste Edital e devendo a proposta estar em
conformidade com o contido no Termo de Referência – Anexo I e no Modelo de Proposta
Anexo III.
10.2. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente
ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. (Art. 24º, §8º do Decreto
nº 5.450/05).
10.3 A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes (art. 24, § 9º, do Decreto n.º 5.450/2005).
10.4 Caso não sejam ofertados lances via sistema eletrônico, será verificada a conformidade
entre a proposta inicialmente enviada de menor preço e o valor estimado para a contratação,
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, por meio da
sala de mensagens eletrônicas do sistema de pregão, para que seja obtido preço menor, nos
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termos do subitem anterior.
10.5 O licitante que tenha ofertado o menor preço por lote deverá enviar, via sistema ou email: ccl.vilhena@ifro.edu.br, como anexo, no prazo máximo de 2 horas (duas), contados
da solicitação do Pregoeiro, a proposta, readequada, se for o caso, nos termos do lance
vencedor. A proposta deverá conter todos os preços unitários expressos em reais, sendo o
valor final arredondado para duas casas decimais, de modo que o ajuste seja igual ou inferior
ao lance ofertado.
10.6 A proposta deverá contemplar todo o serviços descrito no Anexos I que será declarada
vencedora a proposta que apresentar o MENOR VALOR POR LOTE.
10.7 As Propostas devem ser elaboradas na forma do modelo constante do Anexos III deste
Edital, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nas quais deverão conter os seguintes
elementos:
10.8 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta que apresentou menor preço/lance,
quanto ao valor estimado para a contratação , na forma determinada nos subitens 10.5 e
10.6, decidindo motivadamente a respeito, conforme definido neste Edital e seus Anexos.
10.9 No caso de alguma falha ou inconsistência no preenchimento das planilhas, o Pregoeiro
poderá solicitar ao licitante, via mensagem enviada pelo sistema, que complemente, refaça
e/ou efetue a correção necessária, desde que não haja majoração do preço ofertado, no prazo
estabelecido na própria mensagem, sob pena de desclassificação da proposta.

10.10 Será desclassificada a proposta que:
I - contenha vícios ou ilegalidades;
II - não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
III - apresente preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo IFRO, conforme
constante do Anexo I - Termo de Referência;
IV - apresentar preços que sejam manifestamente inexeqüíveis;
V - apresente preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução
sobre a de menor valor;
VI - apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, bem como preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
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VII - apresente valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade
da remuneração;
VIII - não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e à
produtividade apresentada.
10.11 Consideram-se preços manifestamente inexeqüíveis aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
10.12 Se a proposta não for aceitável, se o licitante deixar de reenviar à proposta ou, ainda,
se não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
a este Edital.
10.13 No caso previsto neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante, para que
seja obtido preço melhor.
10.14 Encerrada a etapa de lances e aceita a proposta ou, quando for o caso, após efetuar a
negociação e obter preço aceitável para o objeto da licitação, o Pregoeiro anunciará a
proposta vencedora.
10.15 A Proposta original e/ou refeita em função dos lances ofertados, na forma determinada
nos subitens 10.1 e 10.2 deste Edital, se aceita e declarada vencedora do certame, deve ser
encaminhada, via sistema ou e-mail:ccl.vilhena@ifro.edu.br, ao Pregoeiro, em uma única
via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com valores expressos em reais, rubricadas em
todas as suas folhas e assinadas ao final pelo responsável legal do licitante.
10.16 A Proposta de Preços readequada, se for o caso, e seus Anexos deverão ser enviados,
sob pena de desclassificação, devidamente preenchidos, em um único arquivo, via sistema
ou e-mail: ccl.vilhena@ifro.edu.br, no prazo máximo de 1 hora (uma), contados da
solicitação do Pregoeiro.
10.17 O fornecedor que apresentar proposta de acordo com o art. 10 e 11 do Decreto
7892/2013 também deverá proceder da forma descrita nos itens 10.15 e 10.16.
11. DO ENVIO DA PROPOSTA
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11.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
máximo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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.
11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
11.2.
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.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS
12.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, ou outro
superior, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
12.2 A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, por parte do licitante,
ao final da sessão pública virtual do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e o
Pregoeiro encerrará a sessão, procedendo à adjudicação do objeto ao licitante declarado
vencedor (art. 26, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
12.3 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
12.4 O recorrente que tiver sua intenção de recorrer aceita deverá apresentar suas razões de
recurso, no prazo de 03 (três) dias (art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).
12.5 O sistema do Pregão, na forma Eletrônica, disponibilizará campo específico para o
registro das razões de recurso e enviará mensagem eletrônica, automaticamente, para os
demais licitantes, avisando-os do recurso interposto, ficando estes intimados para, querendo,
apresentar contra razões em igual número de dias, a contar do término do prazo recursal do
recorrente (art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).
12.6 O encaminhamento do registro de recurso, bem como das contra razões de recurso, será
possível somente por meio eletrônico no Portal COMPRASNET.
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12.7 Fica assegurada vista imediata dos autos do processo aos licitantes, com a finalidade de
subsidiar a preparação de recursos e contra razões.
12.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento (art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1 Não havendo interposição de recursos, o pregoeiro encerrará a sessão e fará a
adjudicação do objeto do certame, pelo sistema eletrônico do Pregão. Posteriormente, o
resultado da licitação e o correspondente processo, devidamente instruído e acompanhado
do relatório do pregoeiro, serão submetidos à consideração da autoridade competente para
fins de homologação.
13.2 Havendo recursos, decididos estes e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (art. 8º,
incisos V e VI, e art. 27 do Decreto nº 5.450/2005).

14. DAS SANÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO
14.1.

As sanções aplicáveis estão estabelecidas no item 6 ao 6.5 do Termo de

Referência.

15. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
15.1. O IFRO-Câmpus Vilhena poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.

DA HABILITAÇÃO
16.1

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:
16.1.1. SICAF;
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16.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
16.1.3. 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).
16.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
16.1.5. 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.
16.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
16.2.

O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –

SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13
a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
16.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.
16.2.2. 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 até 24(vinte e quatro) horas, documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.
16.3.

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
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SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:
16.4.

Habilitação jurídica:

16.4.1. Cédula de identidade e CPF do(s) dirigente(es), sócio(s) e representante(s)
legal(is);
16.4.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
16.4.3. 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;
16.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
16.4.5. 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;
16.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
16.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
16.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
16.5.

Regularidade fiscal e trabalhista:
16.5.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
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16.5.2.

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
16.5.3.

Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

16.5.4.

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

(FGTS);
16.5.5.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
16.5.6.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
16.5.7.

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

licitante;
16.5.8.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;
16.5.9.

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488,
de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
16.6.

Em relação aos que não são exclusivos às ME/EPP, os licitantes que não

estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível
da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
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16.6.1.

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica;
16.6.2.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
16.6.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
16.6.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), 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 = -----------------------; e
Passivo Circulante
16.6.5. 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 Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% do valor
estimado da contratação ou item pertinente.
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16.7.

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a

qualificação técnica, por meio de:
16.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
16.8.

Os documentos exigidos para habilitação relacionados no subitem acima, deverão

ser anexados pelos licitantes, em campo próprio no site: www.compragovernamentais.gov.br
ou encaminhados no e-mail: ccl.vilhena@ifro.edu.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas,
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 de 7(sete) dias corridos, após a aceitação e
habilitação via sistema;
16.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
16.9.

Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa, 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.
16.9.1. 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.
16.10.

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.
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16.11.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
16.12.

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.
16.13.

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

17. DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, tantas vezes quantas
forem necessárias, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93,
podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista nos artigos 78, 79
e 80 da Lei 8.666/93.
17.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II
da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3. Como condição para assinar o Contrato, a empresa ganhadora deverá apresentar garantia,
com validade desde o início da vigência do prazo contratual até 3 (três) meses após o término da
vigência, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do Contrato, nos termos do Art.
56 da Lei 8.666/1993, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no Contrato.
17.3.1 A licitante vencedora deverá providenciar a garantia contratual impreterivelmente até a
data máxima estipulada para assinatura do Contrato sob pena de ser-lhe imputada penalidades
previstas no Edital e na legislação pertinente.
17.3.2 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro-garantia;
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c) Fiança bancária.
17.3.3. Será considerada extinta a garantia:
a) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
cláusulas do Contrato;
b) No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a Administração não comunique
a ocorrência de sinistros.
17.3.4 O IFRO não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) Caso fortuito ou força maior;
b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
c) Descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administração;
d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

17.3.5 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nas
alíneas “c” e “d” do item anterior.
17.3.6 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas nos itens supracitados.

18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta
corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de
barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente
à prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura atendidas todas as
disposições legais administrativamente exigidas.
18.1.1. Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
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18.1.2. No caso de emissão de faturas com código de barras, a empresa deverá emiti-la com o valor
líquido, ou seja, já descontados todos impostos incidentes sobre o valor da nota.
18.2. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela
contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no art. 73
da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 da Instrução Normativa 03 de 15/10/2009
e os seguintes procedimentos, correspondentes ao mês da última competência vencida: § 1º A Nota
Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:
I - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
8.666/93; e
II - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que
tenha sido paga pela Administração.
18.2.1. Apresentação dos comprovantes de pagamento da remuneração e das contribuições sociais
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do FGTS e Comprovante do recolhimento da
Previdência Social – INSS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida,
compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na
forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, por meio dos seguintes
documentos:
a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;
c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pela Internet;
d) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada
do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pela Internet, caso a Administração não esteja realizando os depósitos diretamente;
e) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);
f) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).
g) Cópia da certidão negativa de débito salarial emitida pelo Ministério do Trabalho, conforme
Portaria Nº 26/2010, publicada no DOU em 21/5/2010.
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18.2.2. cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja
padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, será feita glosa da
fatura.
18.2.3. Comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, tais como pagamento dos salários, valestransporte e auxílio alimentação dos empregados, pagamento de 13º salário, férias e adicionais,
quando estes forem devidos.
18.3. A prestação dos serviços ocorrerá durante o período letivo do Câmpus Vilhena previsto
no calendário escolar, sendo esse informado a contratada antes do início dos serviços.
18.4. Previamente à contratação e antes de cada pagamento será realizada consulta “ON LINE” ao
SICAF, visando apurar a regularidade da situação do fornecedor, sem a qual referidos atos serão
sobrestados até a sua regularização;
18.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
18.6. O contratante reterá na fonte os impostos sobre os pagamentos que efetuar as pessoas
jurídicas de acordo com a legislação vigente.
18.7. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.
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19.

DA

CONTA

VINCULADA

PARA

QUITAÇÃO

DAS

OBRIGAÇÕES

TRABALHISTAS

19.1. - Com base na súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do
cumprimento das obrigações trabalhistas, O IFRO poderá optar por depositar, mensalmente,
em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º
salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do contrato, em
consonância com o disposto no Art. 19-A, c/c a prescrição constante do anexo VII, ambos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 (alterada pela IN SLTI/MPOG nº 03/2009), os
quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas
seguintes condições:

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos;

b) parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias
dos empregados vinculados ao contrato;

c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da
demissão de empregado vinculado ao contrato;

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias; e

e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da
empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao
serviço contratado.

19.2. As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este subitem,
poderão ser destacadas do valor mensal do contrato e depositados na citada conta vinculada,
aberta em nome da Contratada, junto à instituição bancária oficial e bloqueada para
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movimentação.

19.2.1.

O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, correspondente a 23,33% da

remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do
contrato.

19.2.2.

A movimentação da conta vinculada será efetivada mediante autorização do

IFRO, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

19.2.3.

A Contratada poderá solicitar a autorização ao IFRO para utilizar os valores da

conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados
ocorridas durante a vigência do contrato.

19.2.4. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais
indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato, a
Contratada deverá apresentar ao IFRO os documentos comprobatórios da ocorrência das
obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

19.2.5. O IFRO expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a
conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, dirigida à instituição
financeira oficial no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
apresentação dos documentos comprobatórios da empresa.

19.2.6. A Contratada deverá apresentar ao IFRO, no prazo máximo de 03 (três) dias
corridos, o comprovante das transferências bancárias porventura realizadas para a quitação
das obrigações trabalhistas.

19.2.7. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à Contratada, no momento
do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos
serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos aos serviços contratados.
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19.3.

O IFRO, fundamentada no inciso II, do Art. 19-A, da Instrução Normativa

SLTI/MP nº 02/2008, poderá providenciar a retenção na fatura e o depósito direto dos
valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS nas respectivas contas
vinculadas dos trabalhadores alocados à execução do contrato, observada a legislação
específica.

19.4.

O IFRO, fundamentada no inciso IV, do art. 19-A, da Instrução Normativa

SLTI/MP nº 02/2008, poderá efetivar o desconto na fatura e o pagamento direto dos salários
e demais verbas trabalhistas aos empregados vinculados ao contrato, quando houver falha no
cumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 A participação na presente licitação implica na concordância, por parte do licitante, com
todos os termos e condições deste Edital.
20.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
20.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando estiver
explicitamente disposto em contrário.
20.4 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no IFROCâmpus Vilhena.
20.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a exata compreensão de sua proposta e a perfeita aferição de
sua qualificação.
20.6 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato/ata.
20.7 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração da proposta ou pela
apresentação de documentação exigida no presente Edital.
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20.8 Da sessão pública virtual, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio,
ficando disponível no sistema eletrônico do www.comprasnet.gov.br, acesso livre/consulta atas
de pregões/anexos, para os licitantes e para a sociedade.
20.9 A adjudicação ao licitante vencedor e a homologação desta licitação pela autoridade
competente não implicam direito à contratação.
20.10 No caso de fusão, cisão ou incorporação da contratada, o IFRO-Câmpus Vilhena deverá
ser comunicado por escrito sobre estas mudanças.
20.11 Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto da
presente licitação e do futuro contrato/ata.
20.12 Será assegurado ao IFRO-Câmpus Vilhena, aos demais Câmpus participantes, ou a quem
esse indicar, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços/materiais contratados.
20.13 A contratada prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela
Administração, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
20.14

O cadastramento da proposta de preços no sistema de pregão do Portal

COMPRASNET implica em pleno e total conhecimento das condições dos locais onde serão
entregue os materiais, bem como do Edital e seus anexos, necessários ao perfeito cumprimento
da execução do contrato/ata.
20.15 O Edital poderá também ser obtido pela Internet, no sítio www.comprasnet.gov.br ou,
ainda, solicitado por meio de mensagem eletrônica para ccl.vilhena@ifro.edu.br.
20.16 Caso seja necessária qualquer alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para
a realização do Pregão na forma Eletrônica, este será novamente divulgado pelos mesmos
meios que o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (art. 20 do Decreto nº
5.450/2005).
20.17 Os interessados poderão obter o Manual para operação do sistema de Pregão na forma
Eletrônica no seguinte endereço: www.comprasnet.gov.br, no link: Publicações > Manuais >
Pregão > Eletrônico – fornecedor.
20.18 O IFRO-Câmpus Vilhena poderá adiar a presente licitação ou prorrogar o prazo para
recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos de
indenização ou reembolso.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
20.19 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), com base na legislação que rege
o presente certame, mencionada no preâmbulo deste Edital.
20.20 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato/ata, que não
puderem ser solucionadas administrativamente, será competente o Foro da Justiça Federal –
Seção Judiciária do Estado de Rondônia, em Porto Velho excluído qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
20.21 Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de referência
Anexo II – Planilha de formação de custos
Anexo III – Modelo de proposta preços
Anexo IV – Modelo de atestado de capacidade técnica
Anexo V – Minuta de ata de registro de preços
Anexo VI – Minuta de contrato

Responsável pela elaboração da minuta do edital

_____________________________
César Lucas dos Santos
Pregoeiro - Portaria nº058, 11 de Maio de 2015
Em, ______/______/______

Aprovo a presente minuta de edital e autorizo a continuidade do processo.

__________________________________
Aremilson Elias de Oliveira
Diretor-Geral
Portaria nº070, de 22/01/2016
Em ____ / _____ / ______
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: (Inciso I, art. 3º da Lei 10.520/2002 e Inciso III, Art. 9o do
Decreto 5.450/2005)

Lote

Descrição

Qtde unidade

Valor por
posto
Anual

Valor
Total
Anual

1

Tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa, 40 (vinte) horas semanais, 8
(oito) horas por dia, de segunda a sexta feira.
Nível superior, Contrato 12 (doze) meses.
Local Câmpus Vilhena

2

Posto

R$ 108.589,92

R$ 217.179,84

2

Tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa, 40 (vinte) horas semanais, 8
(oito) horas por dia, de segunda a sexta feira.
Nível superior, Contrato 12 (doze) meses.
Local Câmpus Cacoal

5

Posto

108.589,92

R$ 542.949,60

1.1- Planilha de valor máximo estimado para aquisição de acordo com pesquisa de
mercado (§ 2º, Inciso VI do Art. 9o do Decreto 5.450/2005) O valor total estimado do objeto
da presente licitação é de R$ 760.129,44 (setecentos e sessenta mil cento e vinte e nove
reais e quarenta e quatro centavos).
2 - JUSTIFICATIVA (Inciso I, art. 3º da Lei 10.520/2002 e Inciso III, Art. 9o do Decreto
5.450/2005):

2.1. Considerando que a Tradutora/ Intérprete de Libras do IFRO-Câmpus Vilhena esta de
licença maternidade e que o Câmpus possui um aluno com deficiência auditiva, matriculado
na licenciatura de matemática, é que solicitamos a contratação do serviço. Vale ressaltar que
esta se pedindo um segundo posto devido a uma possível inscrição de um aluno no curso de
tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Considerando o art. 14 do Decreto
5.626/2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais, as instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas
surdas, acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e
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modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior. Para tanto, prevê o
referido artigo, as instituições federais de ensino devem prover as escolas com tradutor e
intérprete de Libras - Língua Portuguesa. Quanto a formação, será exigido profissional
ouvinte, de nível superior, com capacidade e fluência em Libras para realizar a interpretação
das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de
proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação em instituições de
ensino médio e de educação superior. A contratação está em conformidade com o Decreto
no 2.271, de 07/06/1997 visto que o cargo não esta abrangido pelo plano de cargos e salários
(PCCTAE). Diante do exposto é cogente a presença do intérprete dentro da sala de aula e
nos momentos de atendimento aos alunos.
3 – DA FORMA DE ADJUDICAÇÃO E DA PROPOSTA:
3.1 A aquisição/contratação será efetivada mediante a utilização do critério de julgamento
de “Menor preço por lote”.
3.2 No valor da proposta deverão estar incluídos o custo da mão-de-obra, contribuições
sociais, impostos, taxas e outras despesas que incidirem sobre a prestação dos serviços, não
se admitindo a cobrança de qualquer item não previsto neste Termo de Referência. Os
empregados da Contratada não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante,
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
Na inexistência de transporte coletivo até o local onde os serviços serão prestados, a
empresa contratada deverá prover os meios de deslocamento de seus funcionários. A
contratada deverá apresentar a relação nominal dos empregados em atividade, informando os
respectivos endereços residenciais, com o número do telefone, bem como a comprovação do
vínculo empregatício, nos casos em que esta for exigida por lei, comunicando, ainda,
qualquer alteração; A contratada deverá manter disponibilidade de profissionais, dentro dos
padrões desejados, para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivo
de férias, descanso semanal, licença de qualquer tipo, falta ao serviço, demissão e outros
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
4 - ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.
4.1 Recebemos a informação que a quantidade de profissional pode ser mais do que a
estipulada no edital, como também a menos, visto que pode ser que alguns alunos surdos se
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inscreveram no processo seletivo de tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistema e
não informaram a própria deficiência, sendo assim, não sabemos ao certo a quantidade exata
de profissionais a serem contratados. Diante do exposto, é que se faz necessário a
contratação via SRP.
5 - DA SUSTENTABILIDADE
Deverá ser observado na aquisição os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata o
Decreto nº 7746 de 05/06/2012 e a Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010, no que couber.
8

6– DAS SANÇÕES APLICÁVEIS (Inciso V do Art. 9o do Decreto 5.450/2005):
6.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
a)

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;
b)

ensejar o retardamento da execução do objeto;

c)

fraudar na execução do contrato;

d)

comportar-se de modo inidôneo;

e)

cometer fraude fiscal;

f)

não mantiver a proposta.

6.2.

- A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;
b)

multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 1 (um.) dia;
c)

multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecução total do objeto;
d)

em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e)

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade
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Contratante, pelo prazo de até dois anos;
f)

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
g)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
6.3.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de

1993, as licitantes que:
6.3.1 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
6.3.2 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
6.3.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observandose o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
6.3.4. 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.
6.3.5.

6.4.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco)

dias úteis contados da intimação por parte do Contratante, o respectivo valor será
descontado dos créditos que a Contratada possuir com este e, se estes não forem suficientes,
o valor que sobejar será encaminhado para unidade de execução da Procuradoria Geral
Federal para inscrição em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.

6.5.

- Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis, a contar da ciência da intimação, podendo o Contratante reconsiderar sua decisão ou
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior,
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dentro do mesmo prazo.
7 – DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE (§ 2º do Inciso VI Art. 9o do
Decreto 5.450/2005)

7.1 - Deveres da Contratada: A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes
no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
b) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da execução do serviço os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida justificativa;
c) Manter, durante toda a execução do contrato/ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) Indicar responsável/preposto para representá-la durante a execução do contrato/ata;
e) Zelar pela integridade e sigilo dos documentos entregues para realização dos serviços;
f) Assegurar a contratante, o direito de fiscalizar, recusar, mandar refazer qualquer serviço
que não esteja de acordo com as especificações indicadas no Edital e seus anexos, sem
ônus;
g) Ofertar a quantidade total estipulada no Termo de referencia para cada item.
h)Executar diretamente o objeto do presente pregão, não sendo admitida a subcontratação,
cessão ou transferência total ou parcial. A fusão, cisão ou incorporação serão admitidas,
somente, com o consentimento prévio da contratada.
7.2 – Caso ocorra à recusa especificada na alínea “f” do item anterior, a Contratante
notificará a Contratada e colocará o material rejeitado à disposição para substituição, no
prazo de até 02(dois) dias úteis, a contar da notificação, sem que acarrete despesa adicional
para a Contratante.
7.3 - Deveres da Contratante: Uma vez firmada a contratação, o Instituto Federal de
Rondônia-Câmpus Vilhena doravante denominado Contratante, se obriga a:
a)

Acompanhar, fiscalizar, avaliar e verificar a execução do objeto contratual,

conforme previsto no Edital e seus anexos, bem como da proposta;
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b)

Efetuar o pagamento à empresa a ser Contratada de acordo com o preço, os prazos

e as condições estipuladas no Edital e seus anexos;
c)

Proporcionar a Contratada condições e facilidades que estejam ao seu alcance

para que esta possa executar o objeto contratual de forma satisfatória;
d)

Prestar as informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela

Contratada;
e)

Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas ocorridas durante a

execução do objeto contratual, bem como demais informações relevantes;
f)

Providenciar a publicação resumida do Contrato/Ata e seus aditamentos, por

extrato, na imprensa oficial, quando for o caso;
g)

Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará vinculado este

Edital, toda a documentação a ele referente;
h)

Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato/Ata;

i)

Indicar um servidor responsável para fiscalização do contrato/ata durante sua

vigência, dentre outros que couber.
j)observar para que, durante a vigência do presente contrato/ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas;
8 - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO/ATA (§ 2º do Inciso VI
Art. 9o do Decreto 5.450/2005):
8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercidos por um
representante da Administração, especialmente designado na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e conforme IN/SLTI/MP nº 2/2008.

8.1.1. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante da autarquia, devidamente designado através de Portaria pela
autoridade competente devendo apurar e assentar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o Contrato que exijam medidas corretivas por parte da Contratada.
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8.1.2 O Fiscal do Contrato emitirá Ordem de Execução de Serviços, a partir da data da
assinatura do Contrato, para ciência da Contratada do início dos serviços.

8.1.3.

Da mesma forma, a Contratada deverá indicar um preposto para, se aceito pela

Autarquia, representá-la na execução do Contrato.

8.1.4.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do

Contrato deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes.

8.1.5.

A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da

presente contratação, se em desacordo com a especificação deste Termo de Referência e da
Proposta de Preços da Contratada.

8.1.6.

As exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão se

prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Autarquia.

8.1.7.

A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da

Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato, deverá seguir o
disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução
Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem
prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade
do objeto e do local.

8.1.8.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base

nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices
de produtividade.

8.1.9.

Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução do

objeto contratado, o IFRO se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
plenitude da responsabilidade da Contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre o objeto contratado, cabendo-lhe:

a)

Cumprir e fazer cumprir as disposições e condições avençadas no Edital, com

seus Anexos, Contrato e Proposta da empresa;

b)

Acompanhamento do serviço contratado e ateste das Notas Fiscais/Fatura;

c)

Comunicar à contratada qualquer ocorrência em registro, diligenciando para que

as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas;

d)

Realizar contatos diretos com a CONTRATADA;

e) Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação de sanções
previstas no Contrato, informando-as ao setor competente, sob pena de responsabilidades;

f) Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, submetendo à
autoridade superior as questões controvertidas decorrentes da execução da contratação,
com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito
administrativo;

g) Ordenar a retirada imediata e substituição de empregado da contratada que estiver sem
uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

8.1.10. O Fiscal do Contrato poderá examinar as carteiras profissionais dos empregados
colocados ao seu serviço, para comprovar o registro de função profissional, bem como
conferir todas as anotações na carteira de trabalho, dando atenção especial quanto à função
exercida, a remuneração e todas eventuais alterações dos contratos de trabalho, nos termos
do Anexo IV da IN nº 02/2008, alteração pela IN nº 03/2009.
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8.1.11. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a
aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato, Edital e Legislação vigente,
podendo culminar a rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
8.666/1993.

8.1.12. - Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, exigir-seá, dentre outras, as seguintes:

a) a prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 175, §
3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, caso não regularize a situação
no prazo conferido pela Administração;

b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, caso a Administração não esteja
realizando os depósitos diretamente;

c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;

d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;

e) pagamento do 13º salário;

f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;

g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por Lei;

i) comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das
informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: RAIS e a CAGED;
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j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;

k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados
vinculados ao Contrato.

8.1.13. Em caso de rescisão contratual, o Fiscal deve verificar o pagamento pela
contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão
realocados em outras atividades de prestação dos serviços, sem que ocorra a interrupção
do contrato de trabalho.

8.1.14. O fiscal do contrato deverá observar ainda todas as responsabilidades e
obrigações contidas no anexo IV da IN MPOG 02/2008 e alterações.

8.1.15. Caberá ainda ao Fiscal do Contrato:

a)

Elaborar planilha-resumo de todo o Contrato. Ela conterá todos os empregados

terceirizados que prestam serviços no órgão, com as seguintes informações: nome
completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios
recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho,
férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

9.

DA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL E DAS PARTICULARIDADES DO
SERVIÇO

9.1 O profissional deverá atuar no IFRO Câmpus Vilhena e Câmpus Cacoal, em sala de aula
regular de ensino, acompanhar o aluno surdo nas atividades de estágios, observação,
participação e regência e/ou seminários, visitas técnica e eventos, de segunda a sexta-feira
e/ou sábados letivos, executados preferencialmente nos períodos matutino e noturno, com 8
horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
9.2 As atividades constantes deste serviço serão desempenhadas com as seguintes
atribuições: efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, por meio da
LIBRAS para a língua oral e vice e versa; e de Interpretar, em Língua Brasileira de SinaisLíngua Portuguesa, nas atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas na
instituição de ensino, viabilizando o acesso aos conteúdos curriculares.
9.3 Dar atendimento ao aluno surdo no Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas-NAPNE, localizado no Câmpus, no horário oposto ao do ensino
regular do aluno surdo.

9.4 O Tradutor e interprete de Libras traduz, na forma escrita, textos de qualquer natureza,
de um idioma para outro, considerando as variáveis culturais, bem como os aspectos
terminológicos e estilísticos, tendo em vista um público-alvo específico, conforme consta na
CBO. Interpretam oralmente e/ou na língua de sinais, de forma simultânea ou consecutiva,
de um idioma para outro, discursos, debates, textos, formas de comunicação eletrônica,
respeitando o respectivo contexto e as características culturais das partes. Tratam das
características e do desenvolvimento de uma cultura, representados por sua linguagem;
fazem a crítica dos textos.
10. DA CARGA HORÁRIA

10.1 A carga horária será de quarenta horas semanais, sendo oito horas por dia, em dias
letivos, de segunda a sexta feira, quanto ao turno: diurno e noturno, a critério da
administração. Quando o sábado ou feriado for dia letivo o profissional deverá estar
disponível para exercer as atividades.
10.2 O horário noturno trabalhado será das 19h ás 23hmim.
11. DO ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

11.1.
Câmpus Vilhena, localizado na BR 174, Km 03, Nº4334 - caixa postal 247 CEP: 76.980-000 - Vilhena-Rondônia, fone: (69) 2101-0705,
11.2.

Câmpus Cacoal, localizado à BR 364, Km 228, Lote 2 A - Caixa postal 146 -

Cep: 76.960-970 - Cacoal-RO, fone: (69) 3443-2445.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
12.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, tantas vezes
quantas forem necessárias, até atingir o limite estipulado pelo inciso II do artigo 57 da Lei
8.666/93, podendo ser rescindido a qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista
nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93.
12.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme
estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.

13. DA REPACTUAÇÃO
13.1 A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas
contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja
observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais as propostas se
referir, conforme estabelece o Art. 5º do Decreto nº 2.271/1997.
13.1.1 A repactuação para reajuste contratual em razão de novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses
instrumentos.
13.1.2 As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento,
e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro do Contrato, exceto quando
coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.
13.1.3 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada
em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante
em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes
dos insumos necessários à execução do serviço.
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada
poderão culminar em rescisão contratual, que se dará nos termos dos artigos 78 e 80 da Lei nº
8.666/93.
14.1.1 O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
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a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
14.2 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, o Contratante
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos
causados, já calculados ou estimados.
14.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis para a Contratada se
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

Elaboradora do Termo de Referência,

_____________________________________
Vera Lúcia Ribeiro de Azevedo
Coordenadora do NAPNE
Portaria: 027
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ANEXO II
ANEXO II – Modelo de Planilha de custos e formação de preços

Anexo III da Instrução Normativa nº 02/2008 - MPOG/SLTI/DLSG, alterado pela Portaria
Normativa nº 7, de 09 de março de 2011.

Nº Processo
Licitação Nº

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B

Município/UF

C

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio
Coletivo

D

Nº de meses de execução contratual

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço

Unidade de Medida

Quantidade total a
contratar (em função
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da unidade de
medida)

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado,
inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que
devidamente justificado.
Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores
da contratada para com a Administração.
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ANEXO II-A
MÃO-DE-OBRA
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
REFERENTE À MÃO-DE-OBRA
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2

Salário Normativo da Categoria Profissional

3

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4

Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

A

Salário Base

B

Adicional de periculosidade

C

Adicional de insalubridade

D

Adicional noturno

E

Hora noturna adicional

F

Adicional de Hora Extra

G

Intervalo Intrajornada

H

Outros (especificar)
Total da Remuneração

VALOR (R$)
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MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

VALOR
(R$)

A

Transporte

B

Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C

Assistência médica e familiar

D

Auxílio creche

E

Seguro de vida, invalidez e funeral

F

Outros (especificar)
Total de Benefícios mensais e diários

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor
eventualmente pago pelo empregado).

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3

INSUMOS DIVERSOS

VALOR
(R$)

A

Uniformes

B

Materiais

C

Equipamentos

D

Outros (especificar)
Total de Insumos diversos
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Nota: Valores mensais por empregado.

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS:

4.1

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS

%

VALOR
(R$)

A

INSS

B

SESI ou SESC

C

SENAI ou SENAC

D

INCRA

E

Salário Educação

F

FGTS

G

Seguro acidente do trabalho

H

SEBRAE

TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos
pela legislação vigente.
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias

4.2

13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

VALOR
(R$)
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A

13º Salário

B

Adicional de Férias

Subtotal
C

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional
de Férias

TOTAL

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3

AFASTAMENTO MATERNIDADE

VALOR
(R$)

A

Afastamento maternidade

B

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão

4.4

PROVISÃO PARA RESCISÃO

VALOR
(R$)

A

Aviso prévio indenizado

B

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado

C

Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D

Aviso prévio trabalhado
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E

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado

F

Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

SUBMÓDULO 4.5 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.5

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO

VALOR

PROFISSIONAL AUSENTE
A

Férias

B

Ausência por doença

C

Licença paternidade

D

Ausências legais

E

Ausência por Acidente de trabalho

F

Outros (especificar)

(R$)

Subtotal
G

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição

TOTAL

Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4

4.1

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E

VALOR

TRABALHISTAS

(R$)

13º salário + Adicional de férias

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
CAMPUS VILHENA
4.2

Encargos previdenciários e FGTS

4.3

Afastamento maternidade

4.4

Custo de rescisão

4.5

Custo de reposição do profissional ausente

4.6

Outros (especificar)

TOTA L

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

%

VALOR
(R$)

A

13º salário + Adicional de férias

B

Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)

4.4

B2.Tributos Estaduais (especificar)

4.5

B3.Tributos Municipais (especificar)
B4. Outros tributos (especificar)

C

Lucro

TOTA L

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do
faturamento.
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ANEXO II - B
Quadro-resumo do Custo por Empregado

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

(R$)

(VALOR POR EMPREGADO)
A

Módulo 1 - Composição da Remuneração

B

Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários

C

Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos
e outros)

D

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B +C+ D)
E

Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por empregado

ANEXO II-C
Quadro-resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR

QUANTIDADE

TIPO DE

PROPOSTO

DE

SERVIÇO

POR

EMPREGADOS

POR

DE POSTOS

(A)

EMPREGADO

POR POSTO

POSTO (D)

(E)

(B)

(C)

= (B X C)

I Serviço 1

VALOR
PROPOSTO QUANTIDADE

TOTAL
DO
SERVIÇO
(F) = (D X
E)

R$

R$

R$

R$

R$

R$

(indicar)
II Serviço
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2 (indicar)
Serviço.

R$

R$

R$

(indicar)
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)

ANEXO II-D
Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
DESCRIÇÃO VALOR
A

Valor proposto por unidade de medida *

B

Valor mensal do serviço

C

Valor global da proposta
(valor mensal do serviço X nº meses do contrato).

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

(R$)
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2016

Dados da empresa
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
Tel/Fax:
E-mail:
CEP:
Cidade:

UF:

Banco:

Agência:

c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:
Nome:
Endereço:
CEP:

Cidade:

CPF/MF:

UF:

Cargo/Função:

Cart.ldent nº:

Expedido por:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de_________________________, pelo
preço total de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus anexos.

Descrição do Objeto:
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Item

Descrição

Qtde

unidade

Valor

Valor

por posto

Total

Anual

Anual

Tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa, 40 (quarenta) horas semanais, 8
01

(quatro) horas por dia, de segunda a sexta

2

Posto

R$

R$

5

Posto

R$

R$

feira. Nível superior, Contrato 12 (doze)
meses. Câmpus Vilhena
Tradutor e intérprete de Libras - Língua
Portuguesa, 40 (quarenta) horas semanais, 8
02

(quatro) horas por dia, de segunda a sexta
feira. Nível superior, Contrato 12 (doze)
meses. Câmpus Cacoal

Observações:


Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data homologação do
pregão;

 Composição dos preços: No preço ofertado estão inclusos todos os custos necessários,
impostos, tributos, custos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
taxas, frete, deslocamento de pessoal e demais encargos de qualquer natureza incidentes
sobre o valor dos itens objeto deste Pregão;
 Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na
plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e que os preços
encontram-se compatíveis com os de mercado.

(Local e data)
(Carimbo e assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO)
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ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO N.º 232.001265/2016-43
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2016

Atestamos

para

os

devidos

fins

que

a

SOCIAL)____________________________________________,
____________________,
intermédio

de

seu

sediada

(ENDEREÇO

representante

empresa

(RAZÃO

CNPJ

nº

COMPLETO)_________________,

legal

o(a)

Sr(a)

(NOME

por
DO

REPRESENTANTE)___________________________________ portador(a) da Carteira de
Identidade nº _________________ e do CPF nº _________________, executa (ou executou)
serviços/entrega de _________________ para este órgão (ou para esta empresa), cumprindo
sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou
produtos entregues, pelo que declaramos, ainda, estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada
tendo que a desabone.

_______________________,____ de ____________ de 2013.

______________________________
Carimbo e assinatura do responsável

Observação – Emitir em papel timbrado que identifique o órgão (ou empresa) emissor.
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ANEXO V
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.º 23243.001265/2016-43

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Câmpus Vilhena,
com sede na Rodovia BR 174, Nº 4334, Km 03 – Zona Urbana – Vilhena/RO – CEP: 76980000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.817.343/0003-69, neste ato representado pelo DiretorGeral “Pro-Tempore” AREMILSON ELIAS DE OLIVEIRA, nomeado pela Portaria nº 070,
de 22/01/2016 inscrito no CPF sob o nº 005.750.999-92 portador da Carteira de Identidade nº
RG XXXXXX SSP/XX, e a empresa xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxx, estabelecida
na Avenida xxx, nº, Vila Morangueira, Cep. xxxxxx, xxxxxxx, doravante denominada
CONTRATA, neste ato representada pela Senhora xxxxxxxxx, portador da Carteira de
Identidade nº xxxxxx SSP/PR e CPF sob nº xxxxxxx, cargo Sócio Proprietário da empresa, e
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2015, publicado no Diário Oficial da União, processo
administrativo n.º 232.001265/2016-43, RESOLVE registrar os preços das empresa indicada e
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição
futura de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DE
LIBRAS, especificados nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência, anexo I do edital de
Pregão nº 04/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
1.1.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
2.1.

Marca
Item

Descrição

Unidade
(se exigida no edital)

Quant.

Valor Un
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3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1.

Não haverá órgãos participantes.

4. VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da
homologação, não podendo ser prorrogada.
4.1.

5. DO CANCELAMENTO
5.1.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.1.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.1.2.
não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3.
sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
5.2.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.3.

5.3.1.

por razão de interesse público; ou

5.3.2.

a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,
ANEXO AO EDITAL.
6.1.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.2.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em vias de igual teor, que, depois
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de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Vilhena/RO,......./......./..........

_________________________________
Representante do Órgão Gerenciador

_________________________________
Representante da Empresa
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MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº: ___/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2016
PROCESSO Nº 23243.001265/2016-43

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE TRADUDOR E
INTÉRPRETE DE LIBRAS, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO,
ATRAVÉS DO IFRO – CAMPUS VILHENA E A EMPRESA
______________________.

Pelo presente instrumento, de um lado, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA – CAMPUS VILHENA, inscrito no CNPJ no
10.817.343/0003-69, com sede na Rodovia BR 174, Km 03, Zona Urbana, Vilhena-RO, CEP
76980-000, doravante denominado Contratante, neste ato representado pela sua Diretora-Geral
“Pro Tempore”, __________________________, portadora da Carteira de Identidade nº
___________ e CPF nº _________, no pleno exercício de suas atribuições legais e
regulamentares, designado através da Portaria nº ___________, do outro lado, a doravante
denominada Contratada a empresa ______________________________________, inscrita no
CNPJ nº _______________/______-___ e Inscrição Estadual nº ______________, cujo nome
fantasia
é
___________________________________________________,
situada
a
________________________________________________________, nº _________, bairro
_____________________, na cidade de _________________________________/____, CEP
_________-______, telefone ( )________-_________, fax ( )_______-_________, E-mail
__________________________________________, titular de conta corrente nº __________, na
agência __________ do banco ______-_______________, neste ato representada pelo Sr.(a)
_________________________________________________________,
(cargo/função),
(nacionalidade),
(estado
civil),
residente
e
domiciliado
a
___________________________________________, nº _______, bairro ______________, na
cidade de _________________________________________/____, CEP ________-_____,
telefone ( )_______-_________, portador da Carteira de Identidade nº ________________ e
CPF nº __________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
procuração/contrato social/estatuto social. Tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo nº XXXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato que será regido pela
legislação correlata e pertinente a matéria, bem como subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas
alterações, e também pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto A Contratação de empresa especializada na
prestação se serviços de Tradutor e Intérprete de Libras para atender a demanda
do Instituto Federal de Rondônia Câmpus Vilhena conforme especificações e
quantitativo relacionados no Termo de Referência.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada em ___/___/_____, podendo ser prorrogado a
critério do IFRO, desde que requerido pela Contratada, por escrito, antes do seu término.
2.2. A execução do Contrato deverá atender fielmente o disposto no Edital e seus anexos, em
especial os Itens 7 - DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE, 9 DA
FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL E DAS PARTICULARIDADES DO SERVIÇO E 10 - DA
CARGA HORÁRIA.
2.3 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais/editalícias e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do Art. 54
da Lei 8.666/1993, combinado com o Art. 55, inciso XII, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
3.1 A presente contratação foi objeto da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº ___/____,
sob tipo de Menor preço por lote, em observância às normas estabelecidas pelo legislação
correlata e pertinente a matéria, bem como subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações e
condições estabelecidas no Processo Administrativo nº XXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1 O Contratante pagará à Contratada, pela prestação de serviços do mês, o valor da somatória
das Notas fiscais não pagas apresentadas na forma especificada na legislação vigente, desde que
não ultrapasse o valor mensal do contrato, haja vista que a quantidade especificada neste é
meramente estimativa.
4.2 O valor total do contrato é de R$ ____,__ (___________________________________),
correndo as despesas com a execução deste a conta da seguinte Dotação Orçamentária: Fonte de
recursos: 0112000000; Natureza da despesa: 33.90.39;
Programa de trabalho resumido:
062790; Gestão: 26421; UG: ___________; Plano Interno: ________________; Nota de
Empenho: ______________.
4.3 A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
5.1 Os deveres das partes decorrente desta contratação será regida conforme disposto no Item 7
do Anexo I (Termo de referência) do Edital, respondendo pelas consequências de sua inexecução
total ou parcial.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
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6.1 Os procedimentos de fiscalização decorrentes desta contratação serão regidos conforme
disposto no Item 8 do Anexo I (Termo de referência) do Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
7.1 A vigência desta contratação será regida conforme disposto no Item 12 do Termo de
Referência, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA OITAVA - DA REPACTUAÇÃO
8.8 A repactuação será conforme o item 13 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 Os termos para rescisão decorrentes desta contratação serão regidos conforme disposto no
Item 14 do Anexo I (Termo de referência) do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA
10.1 A garantia prestada em decorrência desta contratação será regida conforme disposto no Item
17 do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 As condições de pagamento decorrentes desta contratação serão regidas conforme disposto
no Item 18 do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1 As penalidades decorrentes desta contratação serão regidas conforme disposto no Item 6 do
Anexo I (Termo de referência) do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1 Os termos para subcontratação decorrentes desta contratação serão regidos conforme
disposto no Item 20.11 do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 A Contratada fica obrigada a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
14.3 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de Termo aditivo ou apostilamento ao presente Contrato, conforme o caso.
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14.4 Acompanham este Contrato e a ele se integram, independentemente de transcrição, o Edital
e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, constantes do Processo
Administrativo nº XXXXXXXXXXXX.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões, que não possam ser dirimidas
administrativamente, relacionadas à presente licitação, fica eleito o foro da Justiça Federal –
Seção Judiciária do Estado de Rondônia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato,
lavrado em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Vilhena/RO,____ de ____________ de 2016.

___________________________________
(Nome da Autoridade Competente)
Diretor-Geral “Pro Tempore”
Contratante

___________________________________
(Nome do responsável)
(Cargo/função)
Contratada

___________________________________
Testemunha 1:
CPF:

___________________________________
Testemunha 2:
CPF:

