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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS

 
 

EDITAL COMPRAS
 

PREGÃO SRP Nº 3/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23236.000483/2021-17)

 
 

Torna-se público que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins,
Campus Palmas, por meio da Gerência de Administração e Planejamento, sediado na AE 310
Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida  LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul,
CEP  77.021-090, Palmas - TO, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item/lote, nos termos da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de janeiro de 2019, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital. 
 
Data da sessão: 30/3/2021 
Horário: 10 horas, horário de Brasília 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
 

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa através de
REGISTRO DE PREÇOS, visando eventual aquisição de placas de sinalização, extintores,
materiais elétricos, materiais hidráulicos e afins, para adequação de projetos de combate e
prevenção de incêndio no âmbito do Campus Palmas, do  Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Tocantins, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste  instrumento, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em 6 Itens avulsos e 7 Lotes, conforme disposto no Termo
de Referência, observado o exposto abaixo:  
1.3. Os Lotes 1, 2, 4, 5 e 6, e ainda os Itens avulsos 55, 56, 57, 58, 59 e 60, que compõem
o presente procedimento, SERÃO EXCLUSIVOS A MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006.
1.4. Os demais itens que não se enquadram no exposto acima, estão abertos
à competição que abrange a todas as empresas interessadas, independentemente de seu
porte.
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1.5. Para os Itens avulsos o critério de julgamento a ser adotado será do tipo menor preço
por Item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto, facultando-se ao licitante a participação nos itens que for de seu
interesse.
1.6. Para os Itens agrupados o critério de julgamento adotado será o menor preço global do
grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações
do objeto, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.7. Na hipótese de haver diferença entre a descrição dos itens registrados no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações constantes no Termo de
Referência deverão ser consideradas as do Termo de Referência deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

https://sei.ifto.edu.br/sei/www.comprasgovernamentais.gov.br
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4.4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.4.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.4.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.4.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.5.1.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.3.   que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.5.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do
art. 5º da Constituição Federal;
4.5.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.9. que cumpre os requisitos do Decreto nº 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos
critérios de preferência .
4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. 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.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
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Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser R$ 1,00 (um real).
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
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7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.
7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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7.28. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens fornecidos:
7.28.1. por empresas brasileiras;
7.28.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
7.29.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB nº 971, de
2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. 
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
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8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
8.6.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
8.7. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias úteis contados
da solicitação.
8.7.0.1. O prazo estabelecido no subitem 7.6. poderá ser prorrogado, em casos específicos,
mediante justificativa apresentada pelo licitante e aceita do Pregoeiro. 
8.7.0.2. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.7.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.7.2. Para aceitabilidade dos itens serão avaliados, minimamente, os  aspectos e padrões
estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.
8.7.2.1. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.7.2.2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s),
o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.7.2.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.7.2.4. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento;
8.7.2.5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
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preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. 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:
9.1.1. SICAF;
9.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
9.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
9.2.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;
9.2.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas.

É

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.6. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
9.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.12. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.
9.13. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.14. Critérios de Sustentabilidade:
9.15. Para atender os critérios de sustentabilidade será observado o contido no subitem 1.7.
do Termo de Referência deste Edital.
9.16. Habilitação jurídica:  
9.16.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
9.16.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
9.16.3. 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.
9.16.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.
9.16.5. 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.
9.16.6. 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 n.º 5.764, de 1971.

https://sei.ifto.edu.br/sei/www.portaldoempreendedor.gov.br
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9.16.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização.
9.17. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.18. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.18.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso.
9.18.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.18.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
9.18.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943.
9.18.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
9.18.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
9.18.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.18.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.19. Qualificação Econômico-Financeira
9.19.1. 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
9.19.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015).
9.19.3. 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.
9.19.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.
9.19.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.
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9.20. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.21. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 5 (cinco) do valor estimado
da contratação ou do item pertinente.
9.22. Qualificação Técnica:
9.22.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar comprovação de
aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.22.2. As empresas deverão apresentar ainda a declaração de que possui compromisso com
a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010,
com firma reconhecida em cartório ou administrativamente, conforme modelo disposto em
Anexo do Edital.
9.23. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará
dispensado: (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.
9.24. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao.palmas@ifto.edu.br.
9.24.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
9.24.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.24.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
9.24.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

https://sei.ifto.edu.br/sei/licitacao.palmas@ifto.edu.br
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9.25. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.26. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.27. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.28. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
9.29. 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.
9.30. 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.
9.31. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.32. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. 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.
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
10.2. 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.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.2.2. 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).
10.2.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
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10.2.3. 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.
10.2.4. 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.
10.3. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.2.1. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.3.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
12.3.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 2 (dois) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
15.2. A Ata de Registro de Preços será assinada mediante cadastro externo do fornecedor no
Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no prazo de 2 (dois) dias a contar da data da
convocação do Pregoeiro.
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
15.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para aceitar/retirar a Nota de Empenho. 
16.1.1. A adjudicatária terá o prazo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para aceitar/retirar Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
16.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
o aceite/retirada da Nota de Empenho, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura
ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 10(dez) dias, a contar da data de seu
recebimento.
16.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1. Referida Nota de Empenho está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
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16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos.
16.4. Antes do aceite/retirada da Nota de Empenho, a Administração realizará consulta
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n.º
3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei n.º 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.
16.5. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, a contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis
a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para,
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.

17. DO REAJUSTE
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato
decorrente da ata de registro de preços.
22.1.2. apresentar documentação falsa;
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22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. não mantiver a proposta;
22.1.6. cometer fraude fiscal;
22.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação.
22.4.2. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante.
22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos.
22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos.
22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
22.10.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,



18/03/2021 SEI/IFTO - 1245409 - Edital de Licitação

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377031&infra_sistema… 18/20

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
22.12. 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.
22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
23.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
23.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/2013.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-
mail licitacao.palmas@ifto.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço contido
no preâmbulo do Edital.
24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (2) dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

https://sei.ifto.edu.br/sei/licitacao.palmas@ifto.edu.br
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25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
25.4. 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.
25.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
25.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
25.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
25.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço constante no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e
das 14h00min às 18h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
25.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.14.1.  Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar;
25.14.2. ANEXO I - Minuta da Ata de Registro de Preços;
25.14.3. ANEXO II - Modelo para Apresentação de Proposta ; e
25.14.4. ANEXO III - Modelo da Declaração de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade
Sócio-ambiental.

 
 

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
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 WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral

Palmas, 12 de março de 2021.
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Estudo Técnico Preliminar 1/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23236.000483/2021-17

2. Objeto

REGISTRO DE PREÇOS visando eventual aquisição de placas de sinalização, extintores, materiais elétricos, materiais 
hidráulicos e afins, para adequação de projetos de combate e prevenção de incêndio no âmbito do  Palmas, do  Instituto Campus 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.

3. Descrição da necessidade

A finalidade do IFTO é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 
desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 
sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. Neste sentido, a 
presente licitação tem como objetivo garantir segurança na prestação dos serviços aos cidadãos.

Pontue-se que a presente requisição tem por finalidade prover os materiais necessários para adequar os itens de segurança de 
combate a incêndio constantes nas atualizações dos projetos da Biblioteca e dos Blocos de Sala de aula desta unidade, visando 
atender todas as recomendações técnicas de segurança do Corpo de Bombeiros que constam na legislação que trata a matéria. Tal 
aquisição tem como objetivo principal resguardar a segurança em ambiente educacional, mitigando eventuais sinistros para 
proteger a comunidade acadêmica, sendo essencial para o regular andamento das atividades da Instituição.

A referida necessidade pode ser facilmente comprovada diante da notificação que esta instituição recebeu do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Tocantins para regularizar tais materiais, conforme Relatório de vistoria constante no processo 
SEI nº 23236.029549/2019-36, evento 0857051 (Anexo I deste ETP).

Nota-se no evento 1133299 apensado no Processo Administrativo 23236.031086/2019-72, conforme Anexo II deste ETP, que os 
materiais requisitados no presente procedimento restaram na situação de fracassados no Pregão 06/2020, sendo que o motivo 
para tal situação decorreu da falta de retorno da empresa vencedora acerca da entrega do material.

Sublinhe-se que o estado de emergência de saúde pública decorrente do enfrentamento ao COVID-19 acaba por refletir nos 
preços praticados no mercado, causando variação constante  nos valores dos produtos, principalmente naqueles que possuem 
componentes importados.

Oportunamente informamos que os materiais encontram-se previstos no Plano Anual de Contratações do  Palmas campus
elaborado para 2021, estando em consonância com a IN 01/2019, de 10 de janeiro de 2019. 

Com vistas ao exposto acima, justifica-se a contratação tratada neste procedimento.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Gerência de Infraestrutura e Serviços, do campus Palmas DIOGO CARVALHO DOS SANTOS

Coordenação de Materiais e Manutenção GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA
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5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos indispensáveis que os objetos requisitados devem dispor para atender as demandas do IFTO, bem como os critérios 
de sustentabilidade aplicados a cada objeto, são:

1. Placa Cuidado, risco de incêndio (A2). Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: chama, em cor preta; Faixa 
triangular: preta; Foto luminescente dimensões 20x20cm. De acordo com a NT 15, do CBMTO;
2. Placa Cuidado, risco de choque elétrico (A5). Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: raio, em cor preta; 
Faixa triangular: preta; Foto luminescente dimensões 20x20cm De acordo com a NT 15, do CBMTO;
3. Placa Saída de emergência (direita) (S1). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 15x30cm. De acordo com a NT 15, do CBMTO;
4. Placa Saída de emergência (esquerda) (S2). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
5. Placa Saída de emergência (em frente) (S3). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
6. Placa Escada de emergência (à direita) (S8). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 15x30cm. De acordo com a NT 15, do CBMTO;
7. Placa Escada de emergência (à esquerda) (S9). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
8. Placa Saída de emergência rampa (à direita) (S6). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
9. Placa Saída de emergência rampa (à esquerda) (S7). Símbolo: retangular; Fundo: verde; Pictograma: 
fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
10. Placa Saída de emergência (S12). Símbolo: retangular Fundo: verde ; Mensagem "SAÍDA" fotoluminescente, com 
altura de letra sempre maior que 50mm; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
11. Placa Número do pavimento: 01º PISO (S17). Símbolo: retangular ou quadrada; Fundo: verde; Mensagem indicando 
número do pavimento; Dimensões: 20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
12. Placa Pavimento Térreo (S17). Símbolo: retangular ou quadrada; Fundo: verde; Mensagem indicando número do 
pavimento; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
13. Placa Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra anti pânico (M3). Símbolo: quadrado ou retangular; Fundo: 
verde Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
14. Placa Manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada (M4). Símbolo: quadrado ou retangular; Fundo: 
verde Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
15. Placa Alarme sonoro (E1). Símbolo: quadrada, Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 
20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
16. Placa Comando manual de alarme de incêndio (E2). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: 
fotoluminescente; Dimensões: 15x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
17. Placa Comando manual de bomba de incêndio (E3). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: 
fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, 
do CBMTO;
18. Placa Extintor de incêndio (água) (E5). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
19. Placa Extintor de incêndio (CO²) (E5). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
20. Placa Extintor de incêndio (Pó químico) (E5). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha; Pictograma: fotoluminescente; 
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
21. Placa Hidrante de incêndio (E9). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 
20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO;
22. Placa indicando acesso a bomba de incêndio. Fundo: vermelha; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; 
De acordo com a NT 15, do CBMTO;
23. Botoeira/Acionador Manual de Bomba de Incêndio com Martelo - Liga/Desliga - Capacidade de Tensão: 220Vac 
(máximo) - Capacidade de Corrente: 1A (máximo) - Tipo de acionamento: Contato Seco Pulsante Manual - Quantidade 
de comandos: 1 NA e 1 NF - Grau de Proteção: IP20 Interno - Caixa Plástico: ABS vermelho – Dimensões: 
102x102x50mm - Peso: 140g
24. Botoeira P/ Acionamento De Alarme De Incêndio - Alimentação: 12V ou 24V (Alimentados pela Central) Material 
da Carcaça: Caixa em ABS na cor vermelha Martelo para quebrar o vidro incluso. Saída de 2 fios para instalação;
25. Sirene Audiovisual Convencional 24VCC - Tensão Nominal: 24Vcc; Tensão de Operação: 20 à 28Vcc; Consumo: 
35mA 40mA; Intensidade Sonora: 110dB à 1m; Tipo de Som: Bitonal; Grau de Proteção: IP20 (Uso interno); 
Temperatura de operação: 0 à 56ºC; Invólucro Corpo Frontal: Plástico ABS; vermelho e Policarbonato Translucido 
Vermelho; Medidas do produto(mm): Diâmetro 93 x Alt. 90; Peso do produto: 215g;
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26. Cabo PP Flexível têmpera mole 2x1,5mm, com 2 vias condutoras em cores distintas de 1,5mm, com isolação PVC 
antichama de 600Vca, cobertura externa em PVC antichama na cor vermelha, cabo blindado com fita de alumínio, 
suporta temperaturas superiores a 70 ºC. De acordo com a Norma ABNT NBR 17.240:2010.  Aplicação: conectar as 
sirenes e as botoeiras de alarme à central de incêndio e/ou no quadro de comando da bomba;
27. Cabo PP Flexível têmpera mole 4x1,5mm com 4 vias condutoras em cores distintas de 1,5mm; com  isolação PVC 
antichama de 600Vca, cobertura externa em PVC antichama na cor vermelha, cabo blindado com fita de alumínio, 
suporta temperaturas superiores a 70 ºC. De acordo com a Norma ABNT NBR 17.240:2010. Aplicação: conectar as 
botoeiras de acionamento manual da bomba ao quadro de comando;
28. Chave Dupla Storz 1.1/2" e 2.1/2" para Mangueira De Incêndio. Norma Nacional: ABNT NBR 6943; Espessura: 6,5
mm; Certificado de normas nacionais: INMETRO; Acabamento: Jateado; Tamanho do engate: 1.1/2" e 2.1/2"; Material: 
Alumínio fundido;
29. Adaptador Storz 1.1/2". Adaptadores Engate Rápido 1.1/2" (Storz) X Rosca 2.1/2" Interna confeccionados em latão 
fundido, sendo uma face storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 9 Fpp (Rosca NH);
30. Esguicho de jato Regulável 1.1/2" - Ø 38mm, para sistemas de combate a incêndio, com entrada tipo Storz de 1.1/2" 
e luva de borracha sintética para manejo e proteção. Acabamento: Usinado; Dimensões: Ø 9 cm x 13 cm (altura); Peso: 
1,2kg;
31. Mangueira de incêndio tipo 2, 1.1/2" de 15m de comprimento, na cor branca, revestida externamente com reforço 
têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; 
dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme a NBR 14349;
32. Caixa de incêndio Sobrepor; Peso bruto: 15 Kg; Altura: 90 cm; Largura: 17cm; Comprimento: 60 cm; Cor Vermelha; 
Tipo de material: Chapa de Aço; Diâmetro (em polegadas): 1.1/2";
33. Tampa para hidrante de recalque de Ferro Fundido 60×40cm em chapa de aço e em pintura epóxi eletrostática 
texturizada; Sistema antiderrapante; Escrita "INCÊNDIO" em relevo.; Capacidade de resistência mecânica: de 500kg a 1 
tonelada;
34. Bomba de incêndio do tipo centrífuga com motor de 4CV trifásico, Tensão de alimentação 380V, 60Hz, Cor 
vermelha, Potência 4CV, altura manométrica de pelo menos 15 mca. Diâmetro de sucção de 2.1/2; Diâmetro de recalque 
2.1/2; Corpo Ferro fundido; O produto deve ser entregue e devidamente instalados pela empresa licitante nos blocos 15 e 
17;
35. Bomba de incêndio do tipo centrífuga com motor de 7,5 CV trifásico, Tensão de alimentação 380V, 60Hz, Cor 
vermelha, Potência 7,5 CV, altura manométrica de pelo menos 15 mca. Diâmetro de sucção de 2.1/2; Diâmetro de 
recalque 2.1/2; Corpo Ferro fundido; O produto deve ser devidamente instalado pela empresa licitante na Biblioteca;
36. Tubulação de incêndio em ferro galvanizado de 2" com rosca nas pontas comprimento 6 metros;
37. Joelho 50mm em ferro galvanizado de 2" com rosca interna;
38. Tê 50mm em ferro galvanizado de 2" com rosca interna;
39. Registro angular 50mm. Material: Latão; Pressão máxima de trabalho 16kgf/cm² (1,6Mpa); Temperatura máxima de 
trabalho: 120º. Conforme ABNT NBR 16021;
40. Tampão galvanizado 2" conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242;
41. Luva de união em ferro galvanizado de 2" com rosca interna;
42. Niple em ferro galvanizado Bsp de 2" com rosca externa; As conexões são inspecionadas de modo a garantir as 
especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 
e ISO 228;
43. Tubulação de incêndio 63mm em ferro galvanizado de 2.1/2" com rosca nas pontas comprimento 6 metros;
44. Joelho em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com rosca interna;
45. Tê em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com rosca interna;
46. Niple em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com rosca externa; As conexões são inspecionadas de modo a garantir as 
especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.; Roscas de acoplamento, conforme ABNT NBR 8133 
e ISO 228;
47. Registro angular 63mm. Material: Latão; Pressão máxima de trabalho 16kgf/cm² (1,6Mpa); Temperatura máxima de 
trabalho: 120º. Conforme ABNT NBR 16021;
48. Iluminação de emergência atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898). Modelo Luminária de 
Emergência 30 LEDS Lítio Slim; Tipo de Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh Dimensões 5,5 x 3 x 20,5cm; Tensão Bivolt 
Consumo 1W; Fluxo Luminoso máximo: 100lm / mínimo: 50lm; Autonomia 6 horas (fluxo mínimo) / 3 horas (fluxo 
máximo); Área de Abrangência 25 m²; Índice de Proteção IP20;
49. Fita Adesiva Antiderrapante 50mm de largura na cor Preta. Aplicação em áreas propensas a riscos de acidentes, 
como escadas, rampas e pisos escorregadios. Uso interno e externo;
50. Suporte de Parede para Extintor Universal para modelos PQS/AP/CO2 – CS031; Com furação para extintores de 
diâmetro até 200mm;
51. Extintor Pó Químico sobre Rodas; Capacidade Extintora: 80-B:C; Pressão de teste Hidrostático: 3,5Mpa; Mangueira: 
5 m; Conforme ABNT NBR 15.809;
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52. Extintores de incêndio de água pressurizada (AP), com validade de carga de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data 
da entrega, contemplando sinalização necessária. Capacidade: 10 Lt. Novo e carregado. Obs: Deverá acompanhar o 
extintor os suportes com buchas e parafusos para fixação, suporte de piso, placas de identificação/sinalização e demais 
itens para a perfeita instalação;
53. Extintores de incêndio de gás carbônico (CO2), com validade de carga de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da 
entrega, contemplando sinalização necessária. Capacidade: 06kg. Novo e carregado. Obs: Deverá acompanhar o extintor 
os suportes com buchas e parafusos para fixação, suporte de piso, placas de identificação/sinalização e demais itens para 
a perfeita instalação;
54. Extintores de incêndio de pó químico seco (PQS), com validade de carga de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data 
da entrega, contemplando sinalização necessária. Capacidade: 06kg. Novo e Carregado. Obs: Deverá acompanhar o 
extintor os suportes com buchas e parafusos para fixação, suporte de piso, placas de identificação/sinalização e demais 
itens para a perfeita instalação;
55. Corrimão intermediário em tubo de aço galvanizado 50mm de diâmetro, chapa mínima de 2,25mm. Barra com 6 
metros de comprimento. Pintado em cor verde folha e completamente instalado nas escadas dos blocos 14, 15, 16 e 17 do 
campus Palmas. Em conformidade com a NT 08 do CBMTO;
56. Tinta esmalte sintético para ferros Galvanizados e pisos, capacidade de 3,6 Litros, cor Vermelha. Aplicação: 
demarcação de pisos para sinalização de extintores/hidrantes e para pintura de tubulação de incêndio, seguindo as 
Normas do CBMTO;
57. Tinta esmalte sintético para pisos, capacidade de 3,6 Litros, cor Amarela. Aplicação: demarcação de pisos para 
sinalização de extintores/hidrantes, seguindo as Normas do CBMTO;
58. Barra Anti Pânico para porta corta-fogo de duas folhas (modelo de abrir); Tipo horizontal; Medida Padrão: 100cm 
(Pode ser ajustada para menor); Própria para saída de emergência e rota de fuga atendendo a norma da ABNT NBR 
11785;
59. Sensor de fumaça para alarme de incêndio. Tensão de operação de 12V a 28V, tipo óptico com LED de indicação de 
alarme/supervisão, suporta instalação em classe A e/ou B, instalação em 2 fios, cor branca. Referência: Similar ou de 
melhor qualidade  Mundial Fire e compatível com Central de Alarme de Incêndio 12 setores ILUMAC & FIRETRON 
modelo convencional (já instalada);
60. Central de Alarme de Incêndio, mínimo de 24 setores, alimentação em 220V, saídas em 12V, suporta sensores de 
incêndio convencionais, com saída para sirene, capacidade de receber sinais oriundos de acionadores, possuir 
compartimento para uso de bateria interna, com bateria inclusa, com carregador de bateria interno automático com 
proteção contra sobrecarga e descarga total, com chaves no painel para habilitar e silenciar as sirenes, acompanha plugue 
para ligar na tomada, acompanha manual. Referência: Similar ou de melhor qualidade ILUMAC & FIRETRON.

São obrigações da Contratante: Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; Verificar 
minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de servidor especialmente designado; Efetuar o pagamento no prazo previsto.

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:

Efetuar à entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações do Edital e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo 
de garantia;
O objeto deve estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da 
relação da rede de assistência técnica autorizada;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
recolher ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, o produto com avarias ou defeitos ou 
recusado;
Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecederem a data da entrega, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;
Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato;
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso 
indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa 
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responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens e Serviços” e a integral liquidação de 
indenização acaso devida a terceiros;
Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 
Contrato.

6. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado e por conseguinte, a pesquisa mercadológica, teve por parâmetro a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020.

Conforme experiência de compras deste órgão verifica-se que a alternativa possível para a aquisição dos materiais que compõem 
o procedimento em comento é através de Pregão Eletrônico do tipo Registro de Preços, quando a administração conseguirá 
atender suas demandas ao longo de um ano.

Ademais, considerando outros procedimentos licitatórios, de objeto similares, realizados pelo IFTO e ainda os registros de 
aquisições constantes no Portal Comprasnet  e com vistas às características dos materiais a serem adquiridos, verifica-se a 
existência de uma gama de fornecedores aptos a fornecer estes itens  nesta modalidade de compra, logo, o objeto da licitação é 
considerado bem comum, conforme art. 1º da Lei 10.520/2002.

A pesquisa de preços foi realizada pelos servidores Guntemberg Pereira Oliveira,  matrícula Siape nº 2382960 e Kleryson Saraiva 
Freitas, matrícula Siape nº 1522532,  no período compreendido entre 15 de janeiro  de 2021 a 15 de fevereiro de 2021, conforme 
mencionado no evento 1223981. 

Utilizou-se para a pesquisa de preços o parâmetro previsto nos incisos I e IV do art. 5º, da Instrução Normativa nº 73, de 5 de 
agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia: Painel de Preços e Pesquisa direta com fornecedores, 
mediante solicitação formal de cotação.

Aplicou-se como valor estimado para os itens as médias de preços extraídas de aquisições registradas na Plataforma Painel de 
Preços por outros entes e órgãos públicos e ainda valores obtidos por meio  pesquisa direta com fornecedores. O valor total 
estimado para a aquisição dos materiais que trata este Estudo Técnico Preliminar é de R$ 540.545,73 (quinhentos e quarenta 
mil quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Ressalte-se que é crível os percalços de se utilizar vários parâmetros quando da realização da pesquisa de preços que não seja a 
Plataforma Painel de Preços, contudo, para a mensuração dos preços estimados precedeu-se com ampla pesquisa à preços 
estimados  para materiais similares utilizando consultas à sítios na internet de fornecedores com a finalidade de certificar a não 
utilização na estimativa de valor, cotações com preços inexequíveis ou excessivamente elevados. 

7. Descrição da solução como um todo

Optou-se pelo Pregão Eletrônico por registro de preços, considerando a participação de outros órgãos, gerando economia de 
escala, permitindo um melhor uso dos recursos financeiros disponibilizados, além disso o uso do registro de preços também 
objetiva realizar as compras no momento oportuno considerando a demanda e disponibilidade orçamentária.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Segue abaixo quadro demonstrativo das necessidades de aquisições bem como, as especificações técnicas de cada material 
requerido.

O detalhamento do objeto e as quantidades requeridas tiveram por fundamento os apontamentos constantes no relatório de 
inspeção que originou o presente procedimento, sendo que a Gerência de Infraestrutura e Serviços do  Palmas em Campus 
conjunto com a Diretoria de Infraestrutura do IFTO e a Comissão de Planejamento designada pela Portaria nº 970/2019/PAL/REI
/IFTO, de 19 de dezembro de 2019, a partir das recomendações mencionadas Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins, 
chegou-se ao objeto final da licitação, veja-se:
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Item Especificação do Material Unidade QTD
Valor  Unitário 
Estimado

Valor  Total 
Estimado

LOTE 1

1

Placa Cuidado, risco de incêndio (A2). Símbolo: triangular Fundo: 
amarela Pictograma: chama, em cor preta; Faixa triangular: preta; Foto 
luminescente dimensões 20x20cm. De acordo com a NT 15, do 
CBMTO

Unidade 60 R$ 18,73 R$ 1.123,80

2

Placa Cuidado, risco de choque elétrico (A5). Símbolo: triangular 
Fundo: amarela Pictograma: raio, em cor preta; Faixa triangular: preta; 
Foto luminescente dimensões 20x20cm De acordo com a NT 15, do 
CBMTO

Unidade 60 R$ 17,10 R$ 1.026,00

3
Placa Saída de emergência (direita) (S1). Símbolo: retangular; Fundo: 
verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm. De acordo 
com a NT 15, do CBMTO

Unidade 60 R$ 20,30 R$ 1.218,00

4
Placa Saída de emergência (esquerda) (S2). Símbolo: retangular; 
Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; 
De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 60 R$ 19,05 R$ 1.143,00

5
Placa Saída de emergência (em frente) (S3). Símbolo: retangular; 
Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; 
De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 20 R$ 18,16 R$ 363,20

6
Placa Escada de emergência (à direita) (S8). Símbolo: retangular; 
Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm. 
De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 30 R$ 19,05  R$ 571,50

7
Placa Escada de emergência (à esquerda) (S9). Símbolo: retangular; 
Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; 
De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 30 R$ 18,16 R$ 544,80

8
Placa Saída de emergência rampa (à direita) (S6). Símbolo: retangular; 
Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; 
De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 30 R$ 18,16 R$ 544,80

9
Placa Saída de emergência rampa (à esquerda) (S7). Símbolo: 
retangular; Fundo: verde; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 
15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 30 R$ 18,16 R$ 544,80

10

Placa Saída de emergência (S12). Símbolo: retangular Fundo: verde ; 
Mensagem "SAÍDA" fotoluminescente, com altura de letra sempre 
maior que 50mm; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do 
CBMTO

Unidade 100 R$ 18,16 R$ 1.816,00
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11
Placa Número do pavimento: 01º PISO (S17). Símbolo: retangular ou 
quadrada; Fundo: verde; Mensagem indicando número do pavimento; 
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 10 R$ 17,83  R$ 178,30 

12
Placa Pavimento Térreo (S17). Símbolo: retangular ou quadrada; 
Fundo: verde; Mensagem indicando número do pavimento; 
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 10 R$ 17,83 R$ 178,30

13

Placa Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra anti pânico 
(M3). Símbolo: quadrado ou retangular; Fundo: verde Pictograma: 
fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do 
CBMTO

Unidade 20 R$ 19,05 R$ 381,00

14

Placa Manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada (M4). 
Símbolo: quadrado ou retangular; Fundo: verde Pictograma: 
fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a NT 15, do 
CBMTO

Unidade 10 R$ 17,26  R$ 172,60

15
Placa Alarme sonoro (E1). Símbolo: quadrada, Fundo: vermelho, 
Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 20x20cm; De acordo com a 
NT 15, do CBMTO

Unidade 150 R$ 20,30 R$ 3.045,00 

16
Placa Comando manual de alarme de incêndio (E2). Símbolo: 
quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 
15x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 150 R$ 19,08 R$ 2.862,00

17

Placa Comando manual de bomba de incêndio (E3). Símbolo: 
quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 
15x30cm Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De 
acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 150 R$ 19,18 R$ 2.877,00

18
Placa Extintor de incêndio (água) (E5). Símbolo: quadrada Fundo: 
vermelha; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 20x20cm; De 
acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 200 R$ 18,01 R$ 3.602,00

19
Placa Extintor de incêndio (CO²) (E5). Símbolo: quadrada Fundo: 
vermelha; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 20x20cm; De 
acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 100 R$ 19,53 R$ 1.953,00

20
Placa Extintor de incêndio (Pó químico) (E5). Símbolo: quadrada 
Fundo: vermelha; Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 
20x20cm; De acordo com a NT 15, do CBMTO

Unidade 100 R$ 17,83 R$ 1.783,00

21
Placa Hidrante de incêndio (E9). Símbolo: quadrada Fundo: vermelha; 
Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 20x20cm; De acordo com a 
NT 15, do CBMTO

Unidade 150 R$ 18,33  R$ 2.749,50

22
Placa indicando acesso a bomba de incêndio. Fundo: vermelha; 
Pictograma: fotoluminescente; Dimensões: 15x30cm; De acordo com a 
NT 15, do CBMTO

Unidade 20 R$ 17,83 R$ 356,50
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TOTAL  ESTIMADO PARA O LOTE 1
R$ 
29.034,20

LOTE 2

23

Botoeira/Acionador Manual de Bomba de Incêndio com Martelo - Liga
/Desliga - Capacidade de Tensão: 220Vac (máximo) - Capacidade de 
Corrente: 1A (máximo) - Tipo de acionamento: Contato Seco Pulsante 
Manual - Quantidade de comandos: 1 NA e 1 NF - Grau de Proteção: 
IP20 Interno - Caixa Plástico: ABS vermelho – Dimensões: 
102x102x50mm - Peso: 140g

Unidade 150 R$ 81,67 R$ 12.250,50

24

Botoeira P/ Acionamento De Alarme De Incêndio - Alimentação: 12V 
ou 24V (Alimentados pela Central) Material da Carcaça: Caixa em 
ABS na cor vermelha Martelo para quebrar o vidro incluso. Saída de 2 
fios para instalação

Unidade 150 R$ 83,83 R$ 12.574,50

25

Sirene Audiovisual Convencional 24VCC - Tensão Nominal: 24Vcc; 
Tensão de Operação: 20 à 28Vcc; Consumo: 35mA 40mA; Intensidade 
Sonora: 110dB à 1m; Tipo de Som: Bitonal; Grau de Proteção: IP20 
(Uso interno); Temperatura de operação: 0 à 56ºC; Invólucro Corpo 
Frontal: Plástico ABS; vermelho e Policarbonato Translucido 
Vermelho; Medidas do produto(mm): Diâmetro 93 x Alt. 90; Peso do 
produto: 215g

Unidade 60 R$ 110,74 R$ 6.644,40

26

Cabo PP Flexível têmpera mole 2x1,5mm, com 2 vias condutoras em 
cores distintas de 1,5mm, com isolação PVC antichama de 600Vca, 
cobertura externa em PVC antichama na cor vermelha, cabo blindado 
com fita de alumínio, suporta temperaturas superiores a 70 ºC. De 
acordo com a Norma ABNT NBR 17.240:2010.  Aplicação: conectar 
as sirenes e as botoeiras de alarme à central de incêndio e/ou no quadro 
de comando da bomba

Metro 600 R$ 3,77  R$ 2.262,00 

27

Cabo PP Flexível têmpera mole 4x1,5mm com 4 vias condutoras em 
cores distintas de 1,5mm; com  isolação PVC antichama de 600Vca, 
cobertura externa em PVC antichama na cor vermelha, cabo blindado 
com fita de alumínio, suporta temperaturas superiores a 70 ºC. De 
acordo com a Norma ABNT NBR 17.240:2010. Aplicação: conectar as 
botoeiras de acionamento manual da bomba ao quadro de comando

Metro 600 R$ 6,18  R$ 3.708,00

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 2 R$ 
37.439,40

LOTE 3

28

Chave Dupla Storz 1.1/2" e 2.1/2" para Mangueira De Incêndio. 
Norma Nacional: ABNT NBR 6943; Espessura: 6,5mm; Certificado de 
normas nacionais: INMETRO; Acabamento: Jateado; Tamanho do 
engate: 1.1/2" e 2.1/2"; Material: Alumínio fundido

Unidade 200 R$ 17,93 R$ 3.586,00 
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29
Adaptador Storz 1.1/2". Adaptadores Engate Rápido 1.1/2" (Storz) X 
Rosca 2.1/2" Interna confeccionados em latão fundido, sendo uma face 
storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 9 Fpp (Rosca NH)

Unidade 150 R$ 62,94  R$ 9.441,00

30

Esguicho de jato Regulável 1.1/2" - Ø 38mm, para sistemas de 
combate a incêndio, com entrada tipo Storz de 1.1/2" e luva de 
borracha sintética para manejo e proteção. Acabamento: Usinado; 
Dimensões: Ø 9 cm x 13 cm (altura); Peso: 1,2kg

Unidade 150 R$ 112,62 
R$ 
16.893,00 

31

Mangueira de incêndio tipo 2, 1.1/2" de 15m de comprimento, na cor 
branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% 
em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de 
borracha sintética na cor preta; dotada de união tipo engate rápido 
(storz) conforme a NBR 14349

Unidade 250 R$ 374,61  R$ 93.652,50

32
Caixa de incêndio Sobrepor; Peso bruto: 15 Kg; Altura: 90 cm; 
Largura: 17cm; Comprimento: 60 cm; Cor Vermelha; Tipo de 
material: Chapa de Aço; Diâmetro (em polegadas): 1.1/2"

Unidade 10 R$ 261,93 R$ 2.619,30

33

Tampa para hidrante de recalque de Ferro Fundido 60×40cm em chapa 
de aço e em pintura epóxi eletrostática texturizada; Sistema 
antiderrapante; Escrita "INCÊNDIO" em relevo.; Capacidade de 
resistência mecânica: de 500kg a 1 tonelada

Unidade 10 R$ 221,94  R$ 2.219,40

TOTAL  ESTIMADO PARA O LOTE 3
R$ 
128.411,20

LOTE 4

34

Bomba de incêndio do tipo centrífuga com motor de 4CV trifásico, 
Tensão de alimentação 380V, 60Hz, Cor vermelha, Potência 4CV, 
altura manométrica de pelo menos 15 mca. Diâmetro de sucção de 2.1
/2; Diâmetro de recalque 2.1/2; Corpo Ferro fundido; O produto deve 
ser entregue e devidamente instalados pela empresa licitante nos 
blocos 15 e 17

Unidade 2 R$ 3.222,97 R$ 6.445,94

35

Bomba de incêndio do tipo centrífuga com motor de 7,5 CV trifásico, 
Tensão de alimentação 380V, 60Hz, Cor vermelha, Potência 7,5 CV, 
altura manométrica de pelo menos 15 mca. Diâmetro de sucção de 2.1
/2; Diâmetro de recalque 2.1/2; Corpo Ferro fundido; O produto deve 
ser devidamente instalado pela empresa licitante na Biblioteca

Unidade 1 R$ 4.949,54  R$ 4.949,54 

TOTAL   ESTIMADO PARA O LOTE 4
R$ 
11.395,48

LOTE 5

36
Tubulação de incêndio em ferro galvanizado de 2" com rosca nas 
pontas comprimento 6 metros

Unidade 80 R$ 210,00 R$ 16.800,00
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37 Joelho 50mm em ferro galvanizado de 2" com rosca interna Unidade 80 R$ 35,00 R$ 2.800,00

38 Tê 50mm em ferro galvanizado de 2" com rosca interna Unidade 60 R$ 37,50 R$ 2.250,00 

39
Registro angular 50mm. Material: Latão; Pressão máxima de trabalho 
16kgf/cm² (1,6Mpa); Temperatura máxima de trabalho: 120º. 
Conforme ABNT NBR 16021

Unidade 40 R$ 97,50  R$ 3.900,00 

40 Tampão galvanizado 2" conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 
10242

Unidade 60 R$ 12,29 R$ 737,40 

41 Luva de união em ferro galvanizado de 2" com rosca interna Unidade 40 R$ 41,43 R$ 1.657,20

42

Niple em ferro galvanizado Bsp de 2" com rosca externa; As conexões 
são inspecionadas de modo a garantir as especificações das normas 
ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. Roscas de acoplamento, 
conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228

Unidade 60 R$ 20,00  R$ 1.200,00 

43 Tubulação de incêndio 63mm em ferro galvanizado de 2.1/2" com 
rosca nas pontas comprimento 6 metros

Unidade 40 R$ 280,00 R$ 11.200,00

44 Joelho em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com rosca interna Unidade 40 R$ 59,56 R$ 2.382,40

45 Tê em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com rosca interna Unidade 30 R$ 79,28  R$ 2.378,40

46

Niple em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com rosca externa; As conexões 
são inspecionadas de modo a garantir as especificações das normas 
ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242.; Roscas de acoplamento, 
conforme ABNT NBR 8133 e ISO 228

Unidade 40 R$ 34,88  R$ 1.395,20

47
Registro angular 63mm. Material: Latão; Pressão máxima de trabalho 
16kgf/cm² (1,6Mpa); Temperatura máxima de trabalho: 120º. 
Conforme ABNT NBR 16021

Unidade 20 R$ 124,28 R$ 2.485,60

TOTAL   ESTIMADO  O LOTE 5
R$ 
49.186,20

LOTE 6

48

Iluminação de emergência atende os requisitos exigidos pelas normas 
nacionais (NBR 10898). Modelo Luminária de Emergência 30 LEDS 
Lítio Slim; Tipo de Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh Dimensões 5,5 x 
3 x 20,5cm; Tensão Bivolt Consumo 1W; Fluxo Luminoso máximo: 
100lm / mínimo: 50lm; Autonomia 6 horas (fluxo mínimo) / 3 horas 
(fluxo máximo); Área de Abrangência 25 m²; Índice de Proteção IP20

Unidade 200 R$ 22,94 R$ 4.588,00
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49
Fita Adesiva Antiderrapante 50mm de largura na cor Preta. Aplicação 
em áreas propensas a riscos de acidentes, como escadas, rampas e 
pisos escorregadios. Uso interno e externo

Metro 600 R$ 18,48  R$ 11.088,00

TOTAL   ESTIMADO PARA O LOTE 6
R$ 
15.676,00

LOTE 7

50
Suporte de Parede para Extintor Universal para modelos PQS/AP/CO2 
– CS031; Com furação para extintores de diâmetro até 200mm

Unidade 200 R$ 6,89 R$ 1.378,00

51
Extintor Pó Químico sobre Rodas; Capacidade Extintora: 80-B:C; 
Pressão de teste Hidrostático: 3,5Mpa; Mangueira: 5 m; Conforme 
ABNT NBR 15.809

Unidade 10 R$ 3.205,43 R$ 32.054,30

52

Extintores de incêndio de água pressurizada (AP), com validade de 
carga de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega, 
contemplando sinalização necessária. Capacidade: 10 Lt. Novo e 
carregado. Obs: Deverá acompanhar o extintor os suportes com buchas 
e parafusos para fixação, suporte de piso, placas de identificação
/sinalização e demais itens para a perfeita instalação

Unidade 200 R$ 180,37 R$ 36.074,00

53

Extintores de incêndio de gás carbônico (CO2), com validade de carga 
de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega, contemplando 
sinalização necessária. Capacidade: 06kg. Novo e carregado. Obs: 
Deverá acompanhar o extintor os suportes com buchas e parafusos 
para fixação, suporte de piso, placas de identificação/sinalização e 
demais itens para a perfeita instalação

Unidade 200 R$ 464,09  R$ 92.818,00

54

Extintores de incêndio de pó químico seco (PQS), com validade de 
carga de no mínimo 01 (um) ano, a partir da data da entrega, 
contemplando sinalização necessária. Capacidade: 06kg. Novo e 
Carregado. Obs: Deverá acompanhar o extintor os suportes com 
buchas e parafusos para fixação, suporte de piso, placas de 
identificação/sinalização e demais itens para a perfeita instalação

Unidade 200 R$ 181,87 R$ 
36.374,00 

TOTAL   ESTIMADO PARA O LOTE 7 R$ 
198.698,30

ITENS AVULSOS

55

Corrimão intermediário em tubo de aço galvanizado 50mm de 
diâmetro, chapa mínima de 2,25mm. Barra com 6 metros de 
comprimento. Pintado em cor verde folha e completamente instalado 
nas escadas dos blocos 14, 15, 16 e 17 do   Palmas. Em campus
conformidade com a NT 08 do CBMTO

Unidade 60 R$ 338,08  R$ 
20.284,80 

Tinta esmalte sintético para ferros Galvanizados e pisos, capacidade de 
3,6 Litros, cor Vermelha. Aplicação: demarcação de pisos para 
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56 sinalização de extintores/hidrantes e para pintura de tubulação de 
incêndio, seguindo as Normas do CBMTO

Unidade 50 R$ 100,51  R$ 5.025,50

57
Tinta esmalte sintético para pisos, capacidade de 3,6 Litros, cor 
Amarela. Aplicação: demarcação de pisos para sinalização 
de extintores/hidrantes, seguindo as Normas do CBMTO

Unidade 25 R$ 109,25 R$ 2.731,25 

58

Barra Anti Pânico para porta corta-fogo de duas folhas (modelo de 
abrir); Tipo horizontal; Medida Padrão: 100cm (Pode ser ajustada para 
menor); Própria para saída de emergência e rota de fuga atendendo a 
norma da ABNT NBR 11785

Unidade 30 R$ 1.033,53 R$ 31.005,90

59

Sensor de fumaça para alarme de incêndio. Tensão de operação de 12V 
a 28V, tipo óptico com LED de indicação de alarme/supervisão, 
suporta instalação em classe A e/ou B, instalação em 2 fios, cor branca.

Referência: Similar ou de melhor qualidade  Mundial Fire e 
compatível com Central de Alarme de Incêndio 12 setores ILUMAC & 
FIRETRON modelo convencional (já instalada)

Unidade 15 R$ 52,50  R$ 787,50 

60

Central de Alarme de Incêndio, mínimo de 24 setores, alimentação em 
220V, saídas em 12V, suporta sensores de incêndio convencionais, 
com saída para sirene, capacidade de receber sinais oriundos de 
acionadores, possuir compartimento para uso de bateria interna, com 
bateria inclusa, com carregador de bateria interno automático com 
proteção contra sobrecarga e descarga total, com chaves no painel para 
habilitar e silenciar as sirenes, acompanha plugue para ligar na tomada, 
acompanha manual.

Referência: Similar ou de melhor qualidade ILUMAC & FIRETRON

Unidade 5 R$ 2.174,00
R$ 
10.870,00 

Os materiais deverão ser entregues no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins,  Palmas, com Campus 
sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida  LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-
090, Palmas - TO.

9. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total  estimado  para a aquisição dos itens que compõem este Estudo Técnico Preliminar é de R$ 540,536,52 (quinhentos 
e quarenta mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A licitação será dividida em 6 Itens avulsos e 7 Lotes,  observado o exposto abaixo:

Os Lotes 1, 2, 4, 5 e 6, e ainda os Itens avulsos 55, 56, 57, 58, 59 e 60, que compõem o presente procedimento, SERÃO 
, nos termos do art. 48 da Lei Complementar EXCLUSIVOS A MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Os demais itens que não se enquadram no exposto acima, estão abertos à competição que abrange a todas as empresas 
interessadas, independentemente de seu porte.
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O agrupamento de itens por áreas afins de utilização e comercialização, padrão e características de composição visa dirimir as 
dificuldades constatadas nos últimos pregões voltados ao fornecimento de material de consumo realizados por este Instituto. 
Entre as dificuldades verificadas, citamos os fornecedores vencedores de apenas um único item, que ao analisar os custos 
previstos com logística, transporte e prazos de entrega do item e o valor contratado do item com a Instituição preferem ser 
penalizados, descumprindo o contrato, do que arcar com os custos de fornecimento de um único produto, por vezes, com um 
valor inexpressivo.

Outro objetivo, para a formação de lotes, é obter vantagens através do maior número de empresas participantes interessadas, 
em razão da atratividade do valor e quantidade, além de reduzir o número de empresas com as quais se deve fazer as tratativas, 
consequentemente diminuindo o custo logística envolvido do recebimento do material.

A disposição em grupo, encontra fundamento no Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara/Acórdão 861/2013-Plenário, TC 006.719/2013-
9, relatora Ministra Ana Arraes, 10.4.2013, “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e 
não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si”.

Além disso, o parcelamento parcial do objeto deste Termo de Referência, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, não 
tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da Licitação, pois visa atingir sua finalidade, que é a de atender a contento as 
necessidades da Administração Pública.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Há contratações realizadas que guardam relação/afinidade com o objeto da compra. No entanto, como pode ser observado na 
Justificativa do Pedido (1192506) constante nos autos do Processo Administrativo 23236.000483/2021-17, afeto a esta 
contratação, em 2020 houve um processo licitatório para eventual aquisição de materiais para prevenção e combate a incêndios, 
placas de sinalização, extintores, luminárias de emergência, e afins, demandados pelo C Palmas, do IFTO, conforme consta ampus 
no Processo Administrativo 23236.031086/2019-72, contudo a empresa vencedora não cumpriu com os prazos para o 
fornecimento dos materiais solicitados, deixando de retornar inclusive as tentativas de contatos, o que culminou em aplicação das 
penalidades cabíveis e posterior abertura de um novo procedimento.

Registre-se que não houve manifestação de interesse para composição do cadastro reserva para o certame cujo fornecedor deixou 
de cumprir o contrato.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os materiais que compõem o presente Plano de Trabalho encontram-se inseridos no Plano Anual de Contratações do Campus 
Palmas, do IFTO, previsto para o exercício de 2021 e por conseguinte acham-se inseridos no Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações - PGC, logo, a pretensa aquisição atende ao disposto na Instrução Normativa nº 1, de 10 de 
janeiro de 2019.

13. Resultados Pretendidos

A finalidade do IFTO é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação profissional e tecnológica, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o 
desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 
sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada. Neste sentido, a 
presente licitação tem como objetivo garantir meios necessários à entrega de serviços de qualidade nos serviços prestados aos 
cidadãos.

Pontue-se que a presente requisição se faz necessária em razão da adequação de itens de segurança de combate a incêndio 
constantes nas atualizações dos projetos da Biblioteca e dos Blocos de Sala de aula desta unidade, visando atender todas as 
recomendações técnicas de segurança do Corpo de Bombeiros que constam na legislação que trata a matéria. Tal aquisição tem 
como objetivo principal resguardar a segurança em ambiente educacional, mitigando eventuais sinistros para proteger a 
comunidade acadêmica, sendo essencial para o regular andamento das atividades da Instituição.

A referida necessidade pode ser facilmente comprovada diante a notificação que esta instituição recebeu do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Tocantins para regularizar tais materiais, conforme Relatório de vistoria (0857051), constante no processo SEI 
nº 23236.029549/2019-36.
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Ressalta-se que em 2020 houve um processo licitatório para eventual aquisição de materiais para prevenção e combate a 
incêndios, placas de sinalização, extintores, luminárias de emergência, e afins, demandados pelo IFTO campus 
Palmas, disponível no Processo Administrativo 23236.031086/2019-72, mas a empresa vencedora não retornou contato a cerca 
da entrega do material, conforme evento 1133299 do referido processo.

Por fim, pode-se concluir que os resultados e benefícios, diretos e indiretos, pretendidos com a contratação são os seguintes:

Obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração;

Atendimento a todos os preceitos legais vigentes;

Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou custos para a Instituição;

Garantir a boa execução da contratação, e consequentemente garantir o funcionamento das atividades finalísticas da Instituição, 
sempre embasados nos princípios de eficiência e sustentabilidade.

14. Providências a serem Adotadas

A aquisição não necessita de providências prévias por parte da administração quanto a 
capacitação de servidores, de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do 
ambiente da organização.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Buscou-se reduzir os impactos ambientais exigindo que os materiais que serão eventualmente fornecidos e instalados seguissem 
todas as Normas Técnicas vigentes, conforme verificado na descrição dos materiais.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação pretendida mostra-se viável levando em consideração os seguintes elementos:  Delimitação detalhada do objeto; 
Existência, no mercado, de fornecedores habilitados que já fornecem os materiais para a Administração Pública; O objeto da 
contratação não envolve mão de obra altamente qualificada; Prazo compatível para execução das etapas de planejamento, 
contratação e gestão/execução do objeto da contratação.

Por fim, os estudos preliminares evidenciaram que o registro de preço para eventual aquisição  destes itens de melhoria na 
infraestrutura do mostra-se viável tecnicamente.Campus 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação da solução pretendida.

17. Responsáveis

PORTARIA PAL/REI/IFTO Nº 8/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

 

GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA
Técnico em Eletroeletrônica - Membro Equipe de Planejamento
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PORTARIA PAL/REI/IFTO Nº 8/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021

 

DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
Gerente de Infraestrutura e Serviços - Membro Equipe de Planejamento
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Lista de Anexos
Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - Anexo 1 - Notificação Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins.pdf (694.2 KB)
Anexo II - Notificação empresa vencedora.pdf (125.36 KB)
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Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns

Campus Palmas

 
 

NOTIFICAÇÃO Nº 6/2020/CGOC/GAP/DAP/PAL/REI/IFTO, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
 
 

Ref:. Pregão Eletrônico nº 06/2020

 
O Campus Palmas, do IFTO, através da Coordenação de Gestão Orçamentária

e Contratos, por ordem do Senhor Diretor-geral;
Considerando os termos das Atas de Registros de Preços nº 2/2020 e 

3/2020, e oriundas do Processo Licitatório nº 23236.031086/2019-72 – Pregão Eletrônico 
Sistema de Registro de Preço, SRP nº 6/2020, cujo objeto é Registro de Preços visando
eventual aquisição de materiais para prevenção e combate a
incêndios, placas de sinalização, ex�ntores,  luminárias de emergência, e afins, demandados
pelo Campus Palmas, do  Ins�tuto Federal do Tocan�ns, o qual esta empresa configura como 
fornecedora registrada;

Considerando os ar�gos 54, 55, 58, 77 e 78 da Lei 8.666/93, os quais 
trata dos contratos administra�vos;

Considerando a Cláusula Sé�ma das referidas Atas de Registro de 
Preços, e o Termo de Referência Cláusula Quarta, item 4.2 estabelece o prazo de entrega do
objeto;

Considerando que o referido prazo não fora cumprido, conforme consta 
as NOTAS DE EMPENHOS: 2020NE800071, 2020NE800072, 2020NE800073, 2020NE800074,
2020NE800075, 2020NE800076, 2020NE800077  datada do dia 12 de junho de 2020 e
enviados em 15 de junho de 2020 e NOTA DE EMPENHO 2020NE800079, de 23 de junho de
2020, e enviado em 03 de julho de 2020, seu descumprimento já está provocando graves
transtornos ao Campus Palmas, do IFTO, uma vez que as mercadorias solicitadas ainda não
foram entregues;

Considerando que o descumprimento, total ou parcial da Ata de Registro de
Preço, acarreta a desclassificação da empresa, com as consequências previstas no edital e na
legislação, produzindo as consequências de ordem civil, administra�va e fiscal, além de
outras sanções previstas na Cláusula Sé�ma das referidas ATAS e nos ar�gos 86 a 88 da lei
8666/93;

Resolve NOTIFICAR a empresa COSTA COMERCIO DE MATERIAL CONTRA
INCENDIO EIRELI, CNPJ nº 33.323.488/0001-47, situada na Av. Castelo Branco nº 555,
Cachoeirinha – Manaus/AM, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato
pelo Sr. Felipe Santos da Costa,  portador do RG nº 20483163 – SSP/AM, e do CPF nº
016.518.452-39, residente e domiciliada na Rua R. Amazonense, 17, Santo Antonio,       
Manaus - AM, para que cumpra o objeto do contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, à contar do recebimento desta no�ficação, sob pena de aplicação das sanções legais
cabíveis ao caso, dentre elas a desclassificação da empresa na referida ata de registro de
preços, multas legais e contratuais, além de abertura de processo de inidoneidade para
contratar com a administração pública. Ou então, apresente jus�fica�va devidamente
fundamentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis após recebimento desta, para o atraso na
entrega da referida mercadoria, o qual, caberá ao Campus Palmas, do IFTO, por sua
aceitação.

Após o decurso do citado prazo, este não tendo êxito, a empresa fica ciente de
que o não cumprimento do prazo es�pulado, para apresentação da defesa prévia, bem
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como, a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento contratado, a
sujeitarão às penalizações constantes do Edital de Licitação nº 06/2020, em conformidade
com os ar�gos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do ar�go 7º da Lei nº 10.520/02, e das
disposições das Atas.

Palmas, 10 de novembro de 2020.

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral

 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 10/11/2020, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1133299 e o código CRC 34F4F9F7.

 
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77021-090 

Palmas/TO — 6332364000
portal.i�o.edu.br — reitoria@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23236.031086/2019-72 SEI nº 1133299
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Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
 Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns

Campus Palmas
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 3/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  23236.000483/2021-17)

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

1. DO OBJETO

1.1. Selecionar propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando eventual aquisição de placas
de sinalização, ex�ntores, materiais elétricos, materiais hidráulicos e afins, para adequação
de projetos de combate e prevenção de incêndio no âmbito do Campus Palmas, do  Ins�tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns, conforme condições, quan�dades e
exigências estabelecidas neste  instrumento.

1.2. Especificações do objeto

1.2.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no
sistema Comprasnet e as especificações constantes abaixo, o licitante deverá considerar
sempre a descrição do Termo de Referência e/ou contatar o pregoeiro. 

1.2.2. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que os materiais deste
Termo poderão ser solicitados em períodos diferentes, durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.

Item Especificação do Material Unidade QTD
Valor 

Unitário
Es�mado

Valor 
Total

Es�mado
 

LOTE 1
 

1 Placa Cuidado, risco de incêndio (A2).
Símbolo: triangular Fundo: amarela
Pictograma: chama, em cor preta; Faixa
triangular: preta; Foto luminescente
dimensões 20x20cm. De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$ 18,73 R$
1.123,80
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2

Placa Cuidado, risco de choque elétrico
(A5). Símbolo: triangular Fundo:
amarela Pictograma: raio, em cor preta;
Faixa triangular: preta; Foto
luminescente dimensões 20x20cm De
acordo com a NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$ 17,10 R$
1.026,00

3

Placa Saída de emergência (direita)
(S1). Símbolo: retangular; Fundo: verde;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 15x30cm. De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$ 20,30 R$
1.218,00

4

Placa Saída de emergência (esquerda)
(S2). Símbolo: retangular; Fundo: verde;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$ 19,05 R$
1.143,00

5

Placa Saída de emergência (em frente)
(S3). Símbolo: retangular; Fundo: verde;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 15x30cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 20 R$ 18,16 R$ 363,20

6

Placa Escada de emergência (à direita)
(S8). Símbolo: retangular; Fundo: verde;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 15x30cm. De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 30 R$ 19,05 R$ 571,50

7 Placa Escada de emergência (à
esquerda) (S9). Símbolo: retangular;
Fundo: verde; Pictograma:

Unidade 30 R$ 18,16 R$ 544,80
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fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

8

Placa Saída de emergência rampa (à
direita) (S6). Símbolo: retangular;
Fundo: verde; Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 30 R$ 18,16 R$ 544,80

9

Placa Saída de emergência rampa (à
esquerda) (S7). Símbolo: retangular;
Fundo: verde; Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 30 R$ 18,16 R$ 544,80

10

Placa Saída de emergência (S12).
Símbolo: retangular Fundo: verde ;
Mensagem "SAÍDA" fotoluminescente,
com altura de letra sempre maior que
50mm; Dimensões: 15x30cm; De
acordo com a NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 100 R$ 18,16 R$
1.816,00

11

Placa Número do pavimento: 01º PISO
(S17). Símbolo: retangular ou
quadrada; Fundo: verde; Mensagem
indicando número do pavimento;
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 10 R$ 17,83 R$ 178,30 

12 Placa Pavimento Térreo (S17). Símbolo:
retangular ou quadrada; Fundo: verde;
Mensagem indicando número do

Unidade 10 R$ 17,83 R$ 178,30
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pavimento; Dimensões: 15x30cm; De
acordo com a NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

13

Placa Instrução de abertura da porta
corta-fogo por barra an� pânico (M3).
Símbolo: quadrado ou retangular;
Fundo: verde Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 20 R$ 19,05 R$ 381,00

14

Placa Manter a porta corta-fogo da
saída de emergência fechada (M4).
Símbolo: quadrado ou retangular;
Fundo: verde Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 10 R$ 17,26 R$ 172,60

15

Placa Alarme sonoro (E1). Símbolo:
quadrada, Fundo: vermelho,
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 150 R$ 20,30 R$
3.045,00 

16 Placa Comando manual de alarme de
incêndio (E2). Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x20cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Unidade 150 R$ 19,08 R$
2.862,00
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Imagem Ilustra�va
 

17

Placa Comando manual de bomba de
incêndio (E3). Símbolo: quadrada
Fundo: vermelha Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 150 R$ 19,18 R$
2.877,00

18

Placa Ex�ntor de incêndio (água) (E5).
Símbolo: quadrada Fundo: vermelha;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 200 R$ 18,01 R$
3.602,00

19

Placa Ex�ntor de incêndio (CO²) (E5).
Símbolo: quadrada Fundo: vermelha;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 100 R$ 19,53 R$
1.953,00

20 Placa Ex�ntor de incêndio (Pó químico) Unidade 100 R$ 17,83 R$
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(E5). Símbolo: quadrada Fundo:
vermelha; Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
20x20cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va

1.783,00

21

Placa Hidrante de incêndio (E9).
Símbolo: quadrada Fundo: vermelha;
Pictograma: fotoluminescente;
Dimensões: 20x20cm; De acordo com a
NT 15, do CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 150 R$ 18,33 R$
2.749,50

22

Placa indicando acesso a bomba de
incêndio. Fundo: vermelha; Pictograma:
fotoluminescente; Dimensões:
15x30cm; De acordo com a NT 15, do
CBMTO

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 20 R$ 17,83 R$ 356,50

TOTAL  ESTIMADO PARA O LOTE 1 R$
29.034,20

 
LOTE 2

 
23 Botoeira/Acionador Manual de Bomba

de Incêndio com Martelo - Liga/Desliga
- Capacidade de Tensão: 220Vac
(máximo) - Capacidade de Corrente: 1A
(máximo) - Tipo de acionamento:
Contato Seco Pulsante Manual -
Quan�dade de comandos: 1 NA e 1 NF
- Grau de Proteção: IP20 Interno - Caixa
Plás�co: ABS vermelho – Dimensões:
102x102x50mm - Peso: 140g

Imagem Ilustra�va

Unidade 150 R$ 81,67 R$
12.250,50
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24

Botoeira P/ Acionamento De Alarme De
Incêndio - Alimentação: 12V ou 24V
(Alimentados pela Central) Material da
Carcaça: Caixa em ABS na cor vermelha
Martelo para quebrar o vidro incluso.
Saída de 2 fios para instalação

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 150 R$ 83,83 R$
12.574,50

25

Sirene Audiovisual Convencional 24VCC
- Tensão Nominal: 24Vcc; Tensão de
Operação: 20 à 28Vcc; Consumo: 35mA
40mA; Intensidade Sonora: 110dB à
1m; Tipo de Som: Bitonal; Grau de
Proteção: IP20 (Uso interno);
Temperatura de operação: 0 à 56ºC;
Invólucro Corpo Frontal: Plás�co ABS;
vermelho e Policarbonato Translucido
Vermelho; Medidas do produto(mm):
Diâmetro 93 x Alt. 90; Peso do produto:
215g

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$
110,74

R$
6.644,40

26

Cabo PP Flexível têmpera
mole 2x1,5mm, com 2 vias condutoras
em cores dis�ntas de 1,5mm,
com isolação PVC an�chama de
600Vca, cobertura externa em PVC
an�chama na cor vermelha, cabo
blindado com fita de alumínio, suporta
temperaturas superiores a 70 ºC. De
acordo com a Norma ABNT NBR
17.240:2010.  Aplicação: conectar as
sirenes e as botoeiras de alarme à
central de incêndio e/ou no quadro de
comando da bomba

Imagem Ilustra�va
 

Metro 600 R$ 3,77 R$
2.262,00 
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27 Cabo PP Flexível têmpera
mole 4x1,5mm com 4 vias condutoras
em cores dis�ntas de 1,5mm; com 
isolação PVC an�chama de 600Vca,
cobertura externa em PVC an�chama
na cor vermelha, cabo blindado com
fita de alumínio, suporta temperaturas
superiores a 70 ºC. De acordo com a
Norma ABNT NBR 17.240:2010.
Aplicação: conectar as botoeiras de
acionamento manual da bomba ao
quadro de comando

Imagem Ilustra�va
 

Metro 600 R$ 6,18 R$
3.708,00

TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 2 R$
37.439,40

 
LOTE 3

 

28

Chave Dupla Storz 1.1/2" e 2.1/2" para
Mangueira De Incêndio. Norma
Nacional: ABNT NBR 6943; Espessura:
6,5mm; Cer�ficado de normas
nacionais: INMETRO; Acabamento:
Jateado; Tamanho do engate: 1.1/2" e
2.1/2"; Material: Alumínio fundido

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 200 R$ 17,93 R$
3.586,00 

29

Adaptador Storz 1.1/2". Adaptadores
Engate Rápido 1.1/2" (Storz) X Rosca
2.1/2" Interna confeccionados em latão
fundido, sendo uma face storz (engate
rápido) e a outra face rosca fêmea 9
Fpp (Rosca NH)

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 150 R$ 62,94 R$
9.441,00

30 Esguicho de jato Regulável 1.1/2" - Ø
38mm, para sistemas de combate a
incêndio, com entrada �po Storz de
1.1/2" e luva de borracha sinté�ca para
manejo e proteção. Acabamento:

Unidade 150 R$
112,62 

R$
16.893,00 
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Usinado; Dimensões: Ø 9 cm x 13 cm
(altura); Peso: 1,2kg

Imagem Ilustra�va
 

31

Mangueira de incêndio �po 2, 1.1/2"
de 15m de comprimento, na cor
branca, reves�da externamente com
reforço têx�l confeccionado 100% em
fio poliéster de alta tenacidade e
internamente com tubo de borracha
sinté�ca na cor preta; dotada de união
�po engate rápido (storz) conforme a
NBR 14349

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 250 R$
374,61 

R$
93.652,50

32

Caixa de incêndio Sobrepor; Peso
bruto: 15 Kg; Altura: 90 cm; Largura:
17cm; Comprimento: 60 cm; Cor
Vermelha; Tipo de material: Chapa de
Aço; Diâmetro (em polegadas): 1.1/2"

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 10 R$
261,93

R$
2.619,30

33

Tampa para hidrante de recalque de
Ferro Fundido 60×40cm em chapa de
aço e em pintura epóxi eletrostá�ca
texturizada; Sistema an�derrapante;
Escrita "INCÊNDIO" em relevo.;
Capacidade de resistência mecânica: de
500kg a 1 tonelada

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 10 R$
221,94 

R$
2.219,40

TOTAL  ESTIMADO PARA O LOTE 3 R$
128.411,20

 
LOTE 4
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34

Bomba de incêndio do �po centrífuga
com motor de 4CV trifásico, Tensão de
alimentação 380V, 60Hz, Cor vermelha,
Potência 4CV, altura manométrica de
pelo menos 15 mca. Diâmetro de
sucção de 2.1/2; Diâmetro de recalque
2.1/2; Corpo Ferro fundido; O produto
deve ser entregue e devidamente
instalados pela empresa licitante nos
blocos 15 e 17

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 2 R$
3.222,97

R$
6.445,94

35

Bomba de incêndio do �po centrífuga
com motor de 7,5 CV trifásico, Tensão
de alimentação 380V, 60Hz, Cor
vermelha, Potência 7,5 CV, altura
manométrica de pelo menos 15 mca.
Diâmetro de sucção de 2.1/2; Diâmetro
de recalque 2.1/2; Corpo Ferro
fundido; O produto deve ser
devidamente instalado pela empresa
licitante na Biblioteca

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 1 R$
4.949,54 

R$
4.949,54 

TOTAL   ESTIMADO PARA O LOTE 4 R$
11.395,48

 
LOTE 5

 

36

Tubulação de incêndio em ferro
galvanizado de 2" com rosca nas pontas
comprimento 6 metros

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 80 R$
210,00

R$
16.800,00

37 Joelho 50mm em ferro galvanizado de
2" com rosca interna

Unidade 80 R$ 35,00 R$
2.800,00
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Imagem Ilustra�va
 

38

Tê 50mm em ferro galvanizado de 2"
com rosca interna

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$ 37,50 R$
2.250,00 

39

Registro angular 50mm. Material:
Latão; Pressão máxima de trabalho
16kgf/cm² (1,6Mpa); Temperatura
máxima de trabalho: 120º. Conforme
ABNT NBR 16021

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 40 R$ 97,50 R$
3.900,00 

40

Tampão galvanizado 2" conforme ABNT
NBR 6323, ISO 49 e EN 10242

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 60 R$ 12,29 R$ 737,40 

41

Luva de união em ferro galvanizado de
2" com rosca interna

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 40 R$ 41,43 R$
1.657,20

42 Niple em ferro galvanizado Bsp de 2"
com rosca externa; As conexões são
inspecionadas de modo a garan�r as
especificações das normas ABNT NBR
6943, ISO 49 e EN 10242. Roscas de

Unidade 60 R$ 20,00 R$
1.200,00 
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acoplamento, conforme ABNT NBR
8133 e ISO 228

Imagem Ilustra�va
 

43

Tubulação de incêndio 63mm em ferro
galvanizado de 2.1/2" com rosca nas
pontas comprimento 6 metros

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 40 R$
280,00

R$
11.200,00

44

Joelho em ferro galvanizado de 2.1/2’’
com rosca interna

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 40 R$ 59,56 R$
2.382,40

45

Tê em ferro galvanizado de 2.1/2’’ com
rosca interna

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 30 R$ 79,28 R$
2.378,40

46

Niple em ferro galvanizado de 2.1/2’’
com rosca externa; As conexões são
inspecionadas de modo a garan�r as
especificações das normas ABNT NBR
6943, ISO 49 e EN 10242.; Roscas de
acoplamento, conforme ABNT NBR
8133 e ISO 228

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 40 R$ 34,88 R$
1.395,20

47 Registro angular 63mm. Material: Unidade 20 R$ R$
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Latão; Pressão máxima de trabalho
16kgf/cm² (1,6Mpa); Temperatura
máxima de trabalho: 120º. Conforme
ABNT NBR 16021

Imagem Ilustra�va
 

124,28 2.485,60

TOTAL   ESTIMADO  O LOTE 5 R$
49.186,20

 
LOTE 6

 

48

Iluminação de emergência atende os
requisitos exigidos pelas normas
nacionais (NBR 10898). Modelo
Luminária de Emergência 30 LEDS Lí�o
Slim; Tipo de Bateria de Lí�o: 3,7V,
1.000mAh Dimensões 5,5 x 3 x 20,5cm;
Tensão Bivolt Consumo 1W; Fluxo
Luminoso máximo: 100lm / mínimo:
50lm; Autonomia 6 horas (fluxo
mínimo) / 3 horas (fluxo máximo); Área
de Abrangência 25 m²; Índice de
Proteção IP20

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 200 R$ 22,94 R$
4.588,00

49

Fita Adesiva An�derrapante 50mm de
largura na cor Preta. Aplicação em
áreas propensas a riscos de acidentes,
como escadas, rampas e pisos
escorregadios. Uso interno e externo

Imagem Ilustra�va
 

Metro 600 R$ 18,48 R$
11.088,00

TOTAL   ESTIMADO PARA O LOTE 6 R$
15.676,00

 
LOTE 7

 
50 Suporte de Parede para Ex�ntor

Universal para modelos PQS/AP/CO2 –
Unidade 200 R$ 6,89 R$

1.378,00
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CS031; Com furação para ex�ntores de
diâmetro até 200mm

Imagem Ilustra�va
 

51

Ex�ntor Pó Químico sobre Rodas;
Capacidade Ex�ntora: 80-B:C; Pressão
de teste Hidrostá�co: 3,5Mpa;
Mangueira: 5 m; Conforme ABNT NBR
15.809

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 10 R$
3.205,43

R$
32.054,30

52

Ex�ntores de incêndio de água
pressurizada (AP), com validade de
carga de no mínimo 01 (um) ano, a
par�r da data da entrega,
contemplando sinalização necessária.
Capacidade: 10 Lt. Novo e carregado.
Obs: Deverá acompanhar o ex�ntor os
suportes com buchas e parafusos para
fixação, suporte de piso, placas de
iden�ficação/sinalização e demais itens
para a perfeita instalação

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 200 R$
180,37

R$
36.074,00

53 Ex�ntores de incêndio de gás carbônico
(CO2), com validade de carga de no
mínimo 01 (um) ano, a par�r da data da
entrega, contemplando sinalização
necessária. Capacidade: 06kg. Novo e

Unidade 200 R$
464,09 

R$
92.818,00
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carregado. Obs: Deverá acompanhar o
ex�ntor os suportes com buchas e
parafusos para fixação, suporte de piso,
placas de iden�ficação/sinalização e
demais itens para a perfeita instalação

Imagem Ilustra�va
 

54

Ex�ntores de incêndio de pó químico
seco (PQS), com validade de carga de
no mínimo 01 (um) ano, a par�r da
data da entrega, contemplando
sinalização necessária. Capacidade:
06kg. Novo e Carregado. Obs: Deverá
acompanhar o ex�ntor os suportes com
buchas e parafusos para fixação,
suporte de piso, placas de
iden�ficação/sinalização e demais itens
para a perfeita instalação

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 200 R$
181,87

R$
36.374,00 

TOTAL   ESTIMADO PARA O LOTE 7 R$
198.698,30

 
ITENS AVULSOS

 
55 Corrimão intermediário em tubo de aço

galvanizado 50mm de diâmetro, chapa
mínima de 2,25mm. Barra com 6
metros de comprimento. Pintado em
cor verde folha e completamente
instalado nas escadas dos blocos 14,
15, 16 e 17 do campus Palmas. Em
conformidade com a NT 08 do CBMTO

Unidade 60 R$
338,08 

R$
20.284,80 
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Imagem Ilustra�va
 

56

Tinta esmalte sinté�co para ferros
Galvanizados e pisos, capacidade de 3,6
Litros, cor Vermelha.
Aplicação: demarcação de pisos para
sinalização de ex�ntores/hidrantes e
para pintura de tubulação de incêndio,
seguindo as Normas do CBMTO
 

Unidade 50 R$
100,51 

R$
5.025,50

57

Tinta esmalte sinté�co para pisos,
capacidade de 3,6 Litros, cor Amarela.
Aplicação: demarcação de pisos para
sinalização de ex�ntores/hidrantes,
seguindo as Normas do CBMTO
 

Unidade 25 R$
109,25

R$
2.731,25 

58

Barra An� Pânico para porta corta-
fogo de duas folhas (modelo de abrir);
Tipo horizontal; Medida Padrão: 100cm
(Pode ser ajustada para menor); Própria
para saída de emergência e rota de
fuga atendendo a norma da ABNT NBR
11785

Imagem Ilustra�va
 

Unidade 30 R$
1.033,53

R$
31.005,90

59

Sensor de fumaça para alarme de
incêndio. Tensão de operação de 12V a
28V, �po óp�co com LED de indicação
de alarme/supervisão, suporta
instalação em classe A e/ou B,
instalação em 2 fios, cor branca.
 
Referência: Similar ou de melhor
qualidade  Mundial Fire e compa�vel
com Central de Alarme de Incêndio 12
setores ILUMAC & FIRETRON modelo
convencional (já instalada)
 

Unidade 15 R$ 52,50 R$ 787,50 

60 Central de Alarme de Incêndio, mínimo
de 24 setores, alimentação em 220V,
saídas em 12V, suporta sensores de
incêndio convencionais, com saída para
sirene, capacidade de receber sinais
oriundos de acionadores, possuir
compar�mento para uso de bateria
interna, com bateria inclusa, com
carregador de bateria interno
automá�co com proteção contra
sobrecarga e descarga total, com
chaves no painel para habilitar e
silenciar as sirenes, acompanha plugue

Unidade 5 R$
2.174,00

R$
10.870,00 
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para ligar na tomada, acompanha
manual.
 
Referência: Similar ou de melhor
qualidade ILUMAC & FIRETRON
 

1.3. Da indicação de marca de referência e compa�bilidade

1.3.1. Caso algum Item apresente a indicação de marca/fabricante como referência de
compa�bilidade essa tem por finalidade orientar os fornecedores sobre a necessidade destes
materiais apresentarem conformidade com os modelos de equipamentos u�lizados pelo
IFTO, bem como para indicar o padrão mínimo de qualidade pretendido pelo contratante.

1.4. Da Pesquisa de Preços e dos Valores

1.4.1. Da Pesquisa de Preços:

1.4.1.1. O valor u�lizado como referencial do preço es�mado para os itens deste Termo de
Referência foi definido com base nos parâmetros dos incisos I e IV do art. 5º, da Instrução
Norma�va nº 73, de 5 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia.

1.4.2. Dos Valores:

1.4.2.1. Os valores u�lizados como referencial de preço es�mado nesta Licitação, foram
definidos por meio da Coordenação de Compras e Licitação e pelos servidores Responsáveis
pelo Planejamento e Acompanhamento da eventual aquisição, aplicando-se a média dos
preços pesquisados para cada item que compõe o processo licitatório.

1.4.2.1.1. Aplicou-se como valor es�mado para os itens as médias de preços extraídas de
aquisições registradas na Plataforma Painel de Preços por outros entes e órgãos públicos e
ainda valores ob�dos por meio  pesquisa direta com fornecedores.

1.4.2.2. O valor total es�mado pelo requisitante para a aquisição dos materiais que
compõem este Termo de Referência é de R$ 540.545,73 (quinhentos e quarenta mil
quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos) .

1.5. Da garan�a

1.5.1. Quanto aos prazos de garan�a, desde que observadas e respeitadas as disposições
legais aplicáveis, prevalecem os períodos estabelecidos no Termo de Referência e nas
especificações técnicas do fabricante, salvo quando for verificado prazo maior na descrição
con�da na proposta comercial do fornecedor.

1.5.2. Para os itens que não apresentam indicação do prazo de garan�a na sua descrição
do item, a Contratada deverá observar a garan�a mínima estabelecida no Código de Defesa
do Consumidor.

1.6. Da Qualificação do produto

1.6.1. Para comprovar a qualificação dos produtos deste Termo de Referência, o licitante
deverá observar as informações constantes na descrição dos itens.

1.7. Dos critérios de Sustentabilidade 

1.7.1. Os licitantes quando do envio das propostas deverão apresentar DECLARAÇÃO DE
QUE POSSUI COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL , nos termos da
Instrução Norma�va SLTI/MPOG nº 01/2010, conforme modelo disposto em anexo do Edital.

1.7.2. Os materiais, quando couber, devem ser acondicionados em embalagens compostas
por materiais recicláveis.
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1.7.3. Os materiais, quando couber, devem atender ao disposto nas Normas Brasileiras -
NBR, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

1.7.4. Conforme dispõe o Capítulo III, art.  5º, inciso III da Instrução Norma�va MPOG/SLTI
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, será exigido o seguinte critério de sustentabilidade
ambiental: " que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com menor volume possível, que u�lize materiais recicláveis, de forma
a garan�r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento".

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Da Jus�fica�va do objeto

2.1.1. A presente aquisição é jus�ficada e se faz necessária em razão da necessária
adequação de itens de segurança de combate a incêndio constantes nas atualizações dos
projetos da Biblioteca e dos Blocos de Sala de aula desta unidade, visando atender todas as
recomendações técnicas de segurança do Corpo de Bombeiros que constam na legislação
que trata a matéria. Tal aquisição tem como obje�vo principal resguardar a segurança em
ambiente educacional, mi�gando eventuais sinistros para proteger a comunidade
acadêmica, sendo essencial para o regular andamento das a�vidades da Ins�tuição.

2.1.2. A referida necessidade pode ser facilmente comprovada diante a no�ficação que
esta ins�tuição recebeu do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocan�ns para regularizar tais
materiais, conforme Relatório de vistoria (0857051), constante no processo SEI
nº 23236.029549/2019-36.

2.1.3. Ressalta-se que em 2020 houve um processo licitatório para eventual aquisição de
materiais para prevenção e combate a incêndios, placas de sinalização, ex�ntores, luminárias
de emergência, e afins, demandados pelo Campus Palmas, do IFTO, na forma que consta no
Processo Administra�vo 23236.031086/2019-72, contudo a empresa vencedora não cumpriu
com as obrigações adimplidas, não fornecendo os bens nos prazos e condições estabelecidos
no instrumento convocatório. 

2.2. Da jus�fica�va da quan�dade

2.2.1. O detalhamento do objeto e as quan�dades requeridas �veram por fundamento os
apontamentos constantes no relatório de inspeção que originou o presente procedimento,
sendo que a Gerência de Infraestrutura e Serviços do Campus Palmas em conjunto com a
Diretoria de Infraestrutura do IFTO e a Comissão de Planejamento designada pela Portaria nº
970/2019/PAL/REI/IFTO, de 19 de dezembro de 2019, a par�r das recomendações
mencionadas Corpo de Bombeiros do Estado do Tocan�ns, chegou-se ao objeto final da
licitação.

2.3. Da formação de grupo

2.3.1. O agrupamento de itens por áreas afins de u�lização e comercialização, padrão e
caracterís�cas de composição visa dirimir as dificuldades constatadas nos úl�mos pregões
voltados ao fornecimento de material de consumo realizados por este Ins�tuto. Entre as
dificuldades verificadas, citamos os fornecedores vencedores de apenas um único item, que
ao analisar os custos previstos com logís�ca, transporte e prazos de entrega do item e o valor
contratado do item com a Ins�tuição preferem ser penalizados, descumprindo o contrato, do
que arcar com os custos de fornecimento de um único produto, por vezes, com um valor
inexpressivo.

2.3.2. Outro obje�vo, para a formação de lotes, é obter vantagens através do maior
número de empresas par�cipantes interessadas, em razão da atra�vidade do valor e
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quan�dade, além de reduzir o número de empresas com as quais se deve fazer as trata�vas,
consequentemente diminuindo o custo logís�ca envolvido do recebimento do material.

2.3.3. A disposição em grupo, encontra fundamento no Acórdão 5.260/2011-1ª
Câmara/Acórdão 861/2013-Plenário, TC 006.719/2013-9, relatora Ministra Ana Arraes,
10.4.2013, “Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por
lotes, e não por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza
e que guardem correlação entre si”.

2.3.4. Além disso, o parcelamento parcial do objeto deste Termo de Referência, nos
termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, não tem a finalidade de reduzir o caráter
compe��vo da Licitação, pois visa a�ngir sua finalidade, que é a de atender a contento as
necessidades da Administração Pública.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Optou-se pelo Pregão Eletrônico por registro de preços, considerando a par�cipação
de outros órgãos, gerando economia de escala, permi�ndo um melhor uso dos recursos
financeiros disponibilizados, o uso do registro de preços também obje�va realizar as compras
no momento oportuno considerando a demanda e disponibilidade orçamentária.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O objeto deste Termo de Referência se enquadra como material comum, para fins do
disposto no ar�go 4º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, cabendo licitação na
modalidade Pregão, na sua forma Eletrônica, para Registro de Preços, observado o disposto
na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002; no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, no
Decreto nº 7.892/2013, na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, com suas alterações
subsequentes.

4.2. O uso do Sistema de Registro de Preços se jus�fica pela necessidade de aquisições
frequentes e pela impossibilidade de definir previamente o quan�ta�vo a ser efe�vamente
empenhado, frente a questão orçamentaria da Ins�tuição, bem como o disposto,
respec�vamente, no Art. 3°, Incisos I e IV do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e
suas alterações.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os materiais objeto deste Termo de Referência serão solicitados mediante Nota de
Empenho, a ser enviada por correspondência eletrônica (e-mail), sendo obrigatória a
confirmação do recebimento pela empresa.

5.2. O prazo de entrega dos bens, informado pelo requisitante, é de 30 (trinta) dias
contados da confirmação do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

5.3. As entregas serão agendadas conforme a conveniência do IFTO, estando o fornecedor
ciente de que poderão ser empenhados quan�ta�vos em períodos diferentes dentro da
validade da Ata de Registro de Preços.

5.4. Os materiais deverão ser entregues no Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocan�ns, Campus Palmas, com sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina
com Avenida  LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO.

5.5. A entrega dos materiais e equipamentos deverá ser realizada em horários
posteriormente definidos junto a Unidade gerenciadora/par�cipante, podendo inclusive ser
indicado quando do envio da Nota de Empenho, e habitualmente ocorrerá durante o horário
de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, podendo  ainda, a



18/03/2021 SEI/IFTO - 1224124 - Termo de Referência

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1353795&infra_sistema… 20/26

critério do IFTO, ser alterada para outros horários (noturnos, ou dias não úteis), caso a
entrega possa acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento dos trabalhos da Ins�tuição,
sem ônus adicionais para a Contratante.

5.6. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5(cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento ou fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

5.7. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
subs�tuídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da no�ficação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.8. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quan�dade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.9. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

5.10. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.11. Não ocorrendo, num prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da comunicação
formal, o recolhimento dos materiais que estejam em desacordo com as especificações
con�das no presente Termo de Referência, poderá a Ins�tuição providenciar a des�nação
que melhor lhe aprouver, independente da abertura e conclusão de eventual processo de
penalização.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento defini�vo.

6.4. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja subs�tuído, reparado ou corrigido.

6.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado.

6.6. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.8. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1. 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:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garan�a ou validade;

7.1.2. O objeto, quando for o caso, deve estar acompanhado do manual do usuário, com
uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
ar�gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.4. Subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
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das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par�r
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per�nentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem
bancária para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no�ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de
par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios per�nentes e necessários para garan�r o
recebimento de seus créditos.

11.10.. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra�vo correspondente, assegurada à
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contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efe�va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação
junto ao SICAF.

11.11.1.  Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por mo�vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de
alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

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

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

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe�vo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 )
________

365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.   DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação.

14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto.

14.1.3. fraudar na execução do contrato.

14.1.4. comportar-se de modo inidôneo.
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14.1.5. cometer fraude fiscal.

14.1.6. não man�ver a proposta.

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significa�vos para a Contratante.

14.2.2. multa moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso
injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

14.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto.

14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.

14.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade
administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos.

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

14.2.6.1. a sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va no subitem 13.1
deste Termo de Referência.

14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo�vos 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.

14.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

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

14.3.2. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.3. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

14.3.4. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos pra�cados.

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

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

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERÊNCIAIS 
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15.1. O valor total  es�mado  para a aquisição dos itens que compõem este Termo de
Referência é de R$ 540,536,52 (quinhentos e quarenta mil quinhentos e trinta e seis reais e
cinquenta e dois centavos).

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este Termo de Referência foi elaborado com as informações repassadas pela Comissão
responsável pelo Planejamento e Acompanhamento da eventual aquisição, designada pela
Portaria PAL/REI/IFTO Nº 8/2021, de 13 de janeiro de 2021, em conjunto com a Coordenação
de Compras e Licitação do Campus Palmas, do IFTO.

 

Palmas, 24 de fevereiro de 2021.

Equipe Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

 
GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA

Matrícula Siape nº 2382960
 
 

DIOGO CARVALHO DOS SANTOS
Matrícula Siape nº 1809908

 

Mo�vação: O presente termo está em conformidade com a Lei 10.520, de 17 de julho de
2002,  bem como com o inciso II do ar�go 9º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2020, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações necessárias e
suficientes de caracterização para seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de placas de sinalização, ex�ntores, materiais elétricos, materiais
hidráulicos e afins, para adequação de projetos de combate e prevenção de incêndio no
âmbito do Campus Palmas, do  Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Tocan�ns, conforme as especificações e condições constantes deste instrumento e seus
anexos, estando presentes os elementos necessários à iden�ficação do objeto, seu custo e
todos os critérios para par�cipação de forma clara e concisa.

 

Aprovado por:

WENDELL EDUARDO MOURA COSTA
Diretor-geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por Guntemberg Pereira Oliveira, Servidor,
em 24/02/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Diogo Carvalho dos Santos, Gerente,
em 24/02/2021, às 19:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Geral, em 24/02/2021, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1224124 e o código CRC 2171C9A3.

 
Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090 

Palmas/TO — (63) 3236-4000
portal.i�o.edu.br — palmas@i�o.edu.br

Referência: Processo nº 23236.000483/2021-17 SEI nº 1224124

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Palmas

 
 

PREGÃO SRP Nº 3/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23236.000483/2021-17)

 
 

ANEXO I
 
 

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

O  Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns, Campus Palmas, com
sede na AE 310 Sul, Avenida NS 10 Esquina com Avenida  LO 05, s/n, Final da Rua 02, Plano
Diretor Sul, CEP nº 77.021-090, Palmas - TO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.742.006/0003-
50, neste ato representado pelo Diretor-geral, Wendell Eduardo Moura Costa, nomeado
pela  Portaria nº 352/2018/REI/IFTO de 05 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial da
União de 09 de abril de 2018, seção 2, inscrito no CPF sob o nº 024.105.714-09, portador da
Carteira de Iden�dade nº 2011854 SSP/PB, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 3/2021, publicada
no ...... de ...../...../2021, processo administra�vo nº 23236.000483/2021-17, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quan�dade(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 nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o  registro de preços para eventual aquisição de placas
de sinalização, ex�ntores, materiais elétricos, materiais hidráulicos e afins, para adequação
de projetos de combate e prevenção de incêndio no âmbito do Campus Palmas, do  Ins�tuto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
 

X Especificação Marca Modelo Unidade Quan�dade Valor Prazo
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(se exigida
no edital)

(se exigido
no edital)

Unt. garan�a
ou

validade

 

3. UNIDADE ADMINISTRATIVA GERENCIADORA E PARTICIPANTE

3.1. A Unidade Administra�va gerenciadora e par�cipante é o Ins�tuto Federal de
Educação, Ciência e  Tecnologia do Tocan�ns, Campus Palmas.

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admi�da a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

 

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r de sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por
mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.5. a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

6.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.7. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.8. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.

6.10. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
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b) não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem jus�fica�va aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
pra�cados no mercado; ou

d) sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

6.11. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

6.12. 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 jus�ficados:

6.12.1. por razão de interesse público; ou

6.12.2. a pedido do fornecedor. 

 

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência da Unidade gerenciadora a aplicação das penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto
nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. As Unidades  par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. 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.

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

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº
7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, depois de lida e achada em ordem, vai
assinada pelas partes.

 

 

Palmas, xx de xxxx de 2021.
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_________________________________
Representante legal da Unidade gerenciadora 

 
________________________________________________
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s).

 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 25/02/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1224575 e o código CRC 029FB1A6.

 
 
 

Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4000 

portal.i�o.edu.br — palmas@i�o.edu.br
 
Referência: Processo nº 23236.000483/2021-17 SEI nº 1224575

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


18/03/2021 SEI/IFTO - 1224576 - Anexo

https://sei.ifto.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1354276&infra_sistema=1… 1/2

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Palmas

 
 

PREGÃO SRP Nº 3/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23236.000483/2021-17)

 
 

ANEXO II
 
 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
 

 
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

 
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
CEP:       Cidade/UF:
Telefone:
E-mail:
Responsável pela proposta:
RG:

Item Descrição Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor total
      
      
      
      

 

Cidade/UF, XX de XXXXXXXX de 2021.

 
_____________________________________

Assinatura/Carimbo
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Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 25/02/2021, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1224576 e o código CRC AE14632A.

 
 
 

Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4023 

portal.i�o.edu.br — palmas@i�o.edu.br
 
Referência: Processo nº 23236.000483/2021-17 SEI nº 1224576

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocan�ns
Campus Palmas

 
 

PREGÃO SRP Nº 3/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23236.000483/2021-17)

 
 

ANEXO III
 
 

MODELO  DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-
AMBIENTAL

A empresa (NOME COMPLETO DA PROPONENTE).........................................................., CNPJ
nº ........................................., sediado(a)......................(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA,
sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade
Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme
previsto no ar�go 5º da IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio
ambiente.

 

 

Município,  .......... de.......................................... de 2021.

 

_______________________________________
Responsável legal da CONTRATANTE

RG:
CPF:

 
 

Documento assinado eletronicamente por Wendell Eduardo Moura Costa, Diretor-
Geral, em 25/02/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.i�o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1224577 e o código CRC DEE32A3A.

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Quadra 310 Sul, Lo 5, s/n, esquina com a Avenida NS 10 - Plano Diretor Sul — CEP 77.021-090
Palmas/TO — (63) 3236-4000 

portal.i�o.edu.br — palmas@i�o.edu.br
 
Referência: Processo nº 23236.000483/2021-17 SEI nº 1224577


