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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 
 

 

A FUNDAÇÃO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL DE APOIO AO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, torna público para conhecimento 

dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 

MENOR PREÇO, observando os preceitos legais em conformidade com o Decreto Nº 8.241, de 21 de 

maio de 2014, o Decreto Nº 7.174, de 12 de maio de 2010, a Lei Nº 8.429, de 02 de junho de 1992,a 

Lei Nº 10.520 de 31 de maio de 2005, o Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, a Lei complementar 

Nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente 

a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e subordinado às condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Esta Seleção Pública será regida pela legislação anunciada acima, com vistas ao atendimento dos 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da 

eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

instrumentos musicais de cordas, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1.2 Segue anexo a este edital o TERMO DE REFERENCIA contendo o detalhamento e demais 

informações para formulação da proposta. 

1.3 Em caso de divergência entre as especificações técnicas/quantitativas do objeto descritas no 

portal Licitações-e do Banco do Brasil e as constantes deste Edital, prevalecerão as do Edital e seus 

anexos. 

 

2. DA ABERTURA E INICIO DOS LANCES 

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á no endereço eletrônico, data e horário abaixo indicado:  

SITE: www.licitacoes-e.com.br 

DATA: 31/10/2019 

HORÁRIO: 14:00 hs (horário de Brasília) ABERTURA DAS PROPOSTAS  

HORÁRIO: 14:30 hs (horário de Brasília) INÍCIO DA DISPUTA 

ATENÇÃO: Esta Seleção Pública será lançada no Portal Licitações-e do Banco do Brasil como 

PREGÃO ELETRÔNICO visto que a plataforma do Banco do Brasil ainda não está ajustada para a 

nova modalidade de compra instituída pelo Decreto 8.241/2014: Seleção Pública de Fornecedores. 

Logo, não será aceito IMPUGNAÇÃO de edital referente à modalidade adotada e atenderá todas as 

demais regras da modalidade Seleção Pública descritas no Decreto. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento das empresas dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível para acesso ao sistema.  
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3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da empresa ou 

de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao processo de compra.  

3.3 O uso de senha de acesso pelo fornecedor é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à FAIFSUL ou ao 

Banco do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros.  

3.4 O credenciamento para acesso ao sistema é de inteira responsabilidade do fornecedor ou de 

seus representantes legais, e cabe aos mesmos efetuar o cadastramento com dados corretos e 

atualizados, atentando para a indicação do endereço eletrônico para melhor comunicação com a 

empresa. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1 Somente poderão participar deste processo de compra: 

a) Os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atendam todas 

as exigências deste Edital e seus Anexos; 

b) As empresas que tenham suas certidões negativas devidamente atualizadas OU que estejam 

devidamente cadastradas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de fornecedores; 

b.1) As empresas que não possuírem cadastro no SICAF poderão realizá-lo no Portal de 

Compras do Governo Federal, com acesso ao SICAF, no sítio eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

4.2 Não poderão participar deste processo de compra as empresas: 

a) Em consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

b) Em processo de falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

c) Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedidas de 

contratar ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 

Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal; 

d) Estrangeiras que não funcionem no País; 

4.3 É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública desde que 

tenham, na data da sessão, representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa e judicialmente. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

5.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

5.3 A empresa participante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.4 Incumbirá ainda à empresa acompanhar as operações no sistema eletrônico durante TODO o 

decorrer do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema (Licitações-e) ou de sua desconexão. 
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5.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

5.6  O licitante deverá enviar sua proposta no sistema eletrônico com a descrição detalhada do 

objeto, valor unitário, quantidade e, preferencialmente, incluir a marca e o modelo. 

5.6.1 Deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item. 

5.6.2 O preço deverá ser cotado em Real, com no máximo 2 casas depois da vírgula. 

5.6.3 A empresa deverá lançar no sistema do portal Licitações-e TODOS os itens a 

serem ofertados no momento do cadastramento da proposta, sob pena de desclassificação 

imediata da mesma. Propostas cadastradas no site www.licitacoes-e.com.br sem a indicação 

do objeto serão imediatamente desclassificadas quando da abertura das propostas, sendo 

impossibilitadas de participar da fase de lances da disputa de preços. 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

5.8. 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. 

5.9. 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. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis.  

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante 

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM. 

6.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 
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6.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

6.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.11 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 

terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.12 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

6.13 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 

de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

6.15 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema 

eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 

que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

7.2 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.3 Para fins de aceite da proposta será exigido preço menor ou igual ao preço total estabelecido 

no Termo de Referência, anexo I.  

7.4 O Pregoeiro convocará o licitante no chat de mensagens do Licitações-e para enviar a 

Proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado e atualizada em 

conformidade com os lances eventualmente ofertados, formulada com base na Planilha da Proposta 

Comercial – Anexo II. 

7.4.1 A proposta comercial deverá ser enviada para o e-mail faifsul@ifsul.edu.br no prazo 

estipulado pelo Pregoeiro, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.2 Poderá ser solicitado também documentos 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.  

7.4.3 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito 

pelo Pregoeiro.  

mailto:faifsul@ifsul.edu.br
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7.5 Caso a proposta/documentação da arrematante seja desclassificada, serão convocadas as 

empresas remanescentes, na ordem de classificação, para encaminhamento da documentação em 

igual prazo e condições. 

7.6 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” de mensagens 

do Licitações-e a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

7.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e 

seus Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  

7.9 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

7.10 Poderão ser admitidos pelo(a) Pregoeiro(a) erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da FAIFSul. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1 Para habilitação será exigida do licitante mais bem classificado documentação referente à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira, nas condições 

descritas adiante. 

8.2 Habilitação jurídica: 

8.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de 

sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

no caso de sociedades por ações; 

8.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.2.4 Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública (Anexo III). 

8.3 Regularidade fiscal: 

8.3.1 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e 

8.3.2 - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

8.4 A licitante poderá comprovar a habilitação jurídica e a regularidade fiscal por meio de consulta 

ao cadastro no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. 

8.4.1 Caso algum dos documentos constantes no SICAF esteja com o prazo de validade 

vencido, deverá ser encaminhada a respectiva Certidão Negativa com a validade atualizada. 

8.5 A documentação referente à qualificação econômico-financeira consistirá na apresentação 

de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

8.6 A licitante deverá apresentar também, declarações relacionadas abaixo, conforme Anexos III 

e IV. 
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a) Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital (Anexo 

III); 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo III); 

c) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo 

III); 

d) Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da 

Constituição Federal (Anexo III); 

e) Declaração de 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 (Anexo III); 

f) Declaração, sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos 

estabelecidos no art. 429 da CLT (Anexo III); 

g) Declaração de que na composição societária da empresa ou entre seus colaboradores não 

existe participação de dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas da FAIFSUL ou do 

IFSUL (Anexo III); 

h) Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de 

setembro de 2009 da SLTI/MP (Anexo IV). 

8.7 Será feita, ainda, a verificação quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.7.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

8.7.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

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

8.7.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida exclusivamente pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao). 

8.7.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

8.7.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

8.8 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima deverão ser 

enviados por meio do e-mail faifsul@ifsul.edu.br, após solicitação e no prazo estipulado pelo 

Pregoeiro no chat de mensagens do Licitações-e. 

8.8.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

mailto:faifsul@ifsul.edu.br
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8.9 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da FAIFSUL, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

8.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1 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 24 horas 

corridas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema. 

9.2 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. 

9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

9.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito.  

9.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico Licitações-e (Enviar Documentos Pós 

Disputa Virtual), ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico Licitações-e, em outros 03 (três) 

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

9.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na FAIFSUL – 

Fundação Ennio de Jesus Pinheiro Amaral de apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Rua Gonçalves Chaves, 3218, CEP 96015-560, Bairro centro, 

Pelotas, RS. 

9.5 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

9.6 Não serão aceitos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que 

forem enviados por e-mail. 

9.7 Para pedido de cópias da documentação, em qualquer fase do certame, a empresa deverá 

encaminhar exclusivamente via e-mail o pedido, não serão aceitas outras formas de solicitação. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 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. 

10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 
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11. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

11.1 Os preços não serão reajustados. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 Os recursos para o pagamento das despesas de aquisição do objeto da presente Seleção 

Pública correrão por conta do CONVÊNIO Nº881011/2019. 

 

13. DO FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 

13.1 Quando da entrega do objeto, o mesmo será verificado por funcionários da FAIFSUL para 

constatar se suas características estão de acordo com as especificações do Termo de Referência. 

Estando de acordo, o material será aceito e liberada a nota fiscal para pagamento. 

13.2 Somente será dado recebimento ao material que vier acompanhado da respectiva Nota Fiscal 

eletrônica (NF-e), modelo 55 ou Danfe, cuja validade da assinatura digital e autenticidade do arquivo 

digital serão verificadas no ato do recebimento. Conforme o Protocolo ICMS nº 42/2009, é obrigatória 

a apresentação de Nota Fiscal eletrônica (NF-e), modelo 55, em substituição à nota fiscal modelos 1 

e 1 A. 

13.3 Na hipótese da adjudicatária não atender a convocação para o fornecimento e não apresentar 

justificativa porque não o fez, a FAIFSUL convocará a segunda empresa classificada e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

13.4 A ausência de justificativa prevista no item anterior, bem como o não acolhimento da 

justificativa apresentada, sujeitará a adjudicatária às sanções previstas neste Edital. 

13.5 O prazo e o local de entrega do objeto contratado são o constante no Termo de Referência, 

Anexo I. 

 

14. DA GARANTIA DO PRODUTO 

14.1 O produto deverá possuir prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data 

de emissão da Nota Fiscal.  

14.2 Durante o prazo de garantia, o licitante vencedor obriga-se a substituir ou reparar, às suas 

expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do 

incorreto manuseio do produto.  

14.3 Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

15.1 A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar o material estritamente de acordo com as 

especificações descritas no Termo de Referência deste Edital, bem como no prazo e quantitativo nele 

estabelecidos. 

15.2 O material fornecido fora das especificações deverá ser substituído pela empresa vencedora 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a 

FAIFSUL. 

15.3 O material que for entregue sem atender às especificações e não for substituído no prazo 

estipulado, deverão ser recolhidos pelo licitante vencedor no prazo de 60 (sessenta) dias. 

15.4 A empresa vencedora, sempre que solicitado, obrigar-se-á a apresentar catálogo do material 

cotado, no prazo definido pelo(a) Pregoeiro(a). 
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15.5 A não apresentação do catálogo referido no item anterior, no prazo estipulado pelo Pregoeiro, 

acarretará a recusa da proposta para o respectivo item, ensejando assim, o exame da proposta 

subsequente. 

15.6 O licitante vencedor é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  

15.7 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

15.8 A empresa vencedora obrigar-se-á a manter até a data do pagamento, as condições de 

habilitação apresentadas na licitação. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1 O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a 

apresentação da nota fiscal referente ao objeto, em até 20 dias corridos da certificação da mesma 

pela pessoa responsável ou por quem de direito seja competente.  

16.1.1 Nos casos de aquisições de produtos que necessitem de montagem/prestação dos 

serviços e/ou instalação de qualquer natureza, o pagamento só será efetuado após a 

realização completa dos serviços pela empresa contratada e o pleno funcionamento dos 

mesmos. No caso de fornecimento de bens, o pagamento só será realizado após o “aceite” 

técnico da coordenação do projeto e sendo identificados quaisquer problemas dos 

materiais/equipamentos os pagamentos ficarão suspensos até a resolução dos problemas pela 

empresa, sem ônus para a FAIFSUL. Caso algum item não esteja de acordo com as 

especificações do Edital, a Contratada se responsabilizará e arcará com todos os custos 

envolvidos na substituição dos materiais.  

16.2 A nota fiscal deverá ser emitida pelo próprio fornecedor, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e na proposta de preços.  

16.3 O fornecedor obriga-se a manter até a data do pagamento as condições de habilitação 

apresentadas na licitação.  

16.4 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira/técnica que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual.  

16.5 Se o fornecedor der causa a fato ou circunstância que desaprove o pagamento, este ficará 

pendente até que a mesma tome as medidas saneadoras necessárias. Havendo erro na Nota Fiscal 

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada pela 

FAIFSUL e o pagamento ficará pendente até que sejam tomadas as medidas saneadoras, pela 

Contratada, iniciando-se nova contagem de prazo a partir da regularização do erro ou circunstância 

impeditiva.  

16.6 Os preços unitários serão levados em conta para corrigir o valor do item, para maior ou para 

menor, quando houver alteração das quantidades, sendo que servirão de referência para o caso de 

serviços necessários e eventualmente não constantes deste Edital, a critério exclusivo da FAIFSUL.  

16.7 No momento do pagamento serão aplicados a retenção e o recolhimento de contribuição e 

impostos federais, podendo ser fornecido ao fornecedor o comprovante de recolhimento mediante 

solicitação do mesmo. 

16.8 Caso o vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 

juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 

e contribuições, conforme legislação em vigor. 
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17. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

17.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública serão aceitos 

pedidos de esclarecimentos exclusivamente por meio eletrônico no endereço faifsul@ifsul.edu.br.  

17.2 O pedido de esclarecimento e a resposta correspondente serão publicados no site 

www.licitacoes-e.com.br, em tempo hábil. 

17.3 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

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

17.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

 

18. DAS PENALIDADES 

18.1 As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos:  

a) não apresentação dos documentos exigidos para o certame, no todo ou em parte;  

b) apresentação de documentos falsos ou falsificados;  

c) recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade;  

d) recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo estabelecido;  

e) prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do processo de compra;  

f) cometimento de falhas ou fraudes na execução do Contrato;  

g) condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos;  

h) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração Pública.  

18.2 São as penalidades:  

a) advertência;  

b) multa, calculada sobre o valor total do Contrato, de 1% ao dia pelo atraso na entrega, até o 

prazo máximo de 10 dias, e transcorrido este prazo, fica caracterizada a inadimplência 

contratual, aplicando multa de 10% no caso de recusa injusta do adjudicatário em cumprir, 

total ou parcialmente, as obrigações assumidas em função da presente compra;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 anos;  

d) 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 Administração.  

18.3 Estará sujeita às penalidades a licitante vencedora que deixar de cumprir nos prazos e 

condições estipulados, a obrigação assumida, salvo motivo de força maior ou outro devidamente 

justificado e aceito pela FAIFSUL.  

18.4 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  

18.5 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão asseguradas a empresa vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

mailto:faifsul@ifsul.edu.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

19.2 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo, inclusive na preparação e apresentação 

das propostas.  

19.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

arrematante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta durante a sessão pública.  

19.4 É facultado ao Comprador da FAIFSUL:  

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

em qualquer fase da Seleção Pública, sendo vedada a inclusão posterior de documento que 

deveria constar originariamente da proposta;  

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de 

habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o 

entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;  

c) Convocar os participantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao 

entendimento de suas propostas.  

19.5 Os participantes intimados para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

19.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.7 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da FAIFSUL, em decorrência de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por 

vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que a licitante tenha direito 

a qualquer indenização. 

19.8 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. 

19.9 Todas as referências de tempo citadas neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília/DF. 

19.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

19.11 Quaisquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação da Proposta de Preços. 

19.12 Após apresentação da Proposta de Preços não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

19.13 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do presente Edital, o lance é 

considerado Proposta de Preços. 

19.14 Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência. 

b) Anexo II – Planilha da Proposta Comercial. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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c) Anexo III –Declarações. 

d) Anexo IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

e) Anexo V – Modelo de Ordem de Compra. 

19.15 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro Central da Comarca de Pelotas, Estado 

do Rio Grande do Sul, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
 
 

__________________________________________ 

OSMAR RENATO BRITO FURTADO 
PRESIDENTE DA FAIFSUL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 

CONVÊNIO Nº 881011/2019 

 

1. OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas para a aquisição de INSTRUMENTOS 

MUSICAIS DE CORDA, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, a fim de atender o convênio N° 881011/2019, projeto de 

pesquisa e Inovação na formação musical de jovens da Educação básica – NUCLEO DE 

ORQUESTRAS JOVENS DE NOVO HAMBURGO. 

 

 

2. ÓRGÃO DEMANDANTE  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO. 

 

3. COORDENADOR DO PROJETO 

ROSELITO LOPES DE ANDRADE 

 

4. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E COMISSÃO TÉCNICA 

4.1 É responsável pela fiscalização do contrato e integrante da Comissão Técnica desta Seleção 

Pública: 

 

                                   RAFAEL LEIZKE PEREIRA  

   

 

4.2   Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão 

encaminhar seus questionamentos, dúvidas e críticas ao edital para a FAIFSUL utilizando o e-mail: 

faifsul@ifsul.edu.br. 

 

5. LOTES DE AQUISIÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL 

(R$) 

1 

Violino 3/4 tampo em Abeto (spruce) lateral e 

fundo laminado em maple, braço em maple, 

estandarte, cravelhas e queixeira em ébano, micro 

afinação nas 4 cordas, acabamento envernizado, 

arco em madeiro com olho ABS e crina animal 

pça 250 359,00 89.750,00 

mailto:faifsul@ifsul.edu.br
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sintética, estojo térmico extra luxo, espelho em 

pearlwoodebonizado acompanha breu. 

2 

Violino 4/4 tampo em Abeto (spruce) lateral e 

fundo laminado em maple, braço em maple, 

estandarte, cravelhas e queixeira em ébano, micro 

afinação nas 4 cordas, acabamento envernizado, 

arco em madeiro com olho ABS e crina animal 

sintética, estojo térmico extra luxo, espelho em 

pearlwoodebonizado acompanha breu. 

pça 500 359,00 179.500,00 

3 

Viola de arco 4/4 com tampo em Abeto (spruce) 
lateral e fundo laminado em maple, braço em 
maple, estandarte, cravelhas e queixeira em 
ébano, micro afinação nas 4 cordas, acabamento 
envernizado, arco em madeiro com olho ABS e 
crina animal sintética, estojo térmico extra luxo, 
espelho em pearlwoodebonizado acompanha 
breu. 

pça 300 689,00 206.700,00 

4 

Violoncelo 4/4 com tampo em Abeto, lateral e 

fundo em maple, acabamento envernizado, braço 

em maple, espelho em ébano, estandarte em 

boxwood, micro afinação nas 4 cordas, arco em 

madeira com olho paris e crina animal genuína, 

proteção estojo térmico extra luxo retangular.  

pça 150 2.149,00 322.350,00 

5 

Contrabaixo Acústico 3/4 tampo em abeto 
(spruce) lateral e fundo laminado em maple, braço 
em maple, estandarte, cravelhas e queixeira em 
ébano, micro afinação nas 4 cordas, acabamento 
envernizado, arco em madeiro com olho ABS e 
crina animal sintética, estojo térmico extra luxo, 
espelho em pearlwoodebonizado acompanha breu. 

pça 50 3.690,00 184.500,00 

6 

ESTANTES DE PARTITURA Aplicação: Para 
Partitura Cor: Preto Mais informações: Altura 
Ajustável: 1450mm (máx.) Capacidade Suportada: 
2,5Kg; Material: suporte em ferro A3 
 

pça 1250 58,90 73.625,00 

 

6. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 Fomentar processos de educação musical, pesquisar metodologias, tecnologias e gerar 

conteúdo para o desenvolvimento da educação musical de estudantes da educação básica, 

oportunizando acesso a vivências artístico-culturais, valorizando a dimensão sensível dos alunos, 

promovendo a socialização e a inclusão social, possibilitando a formação de novas plateias e 

protagonismo artístico. 

- Oportunizar a melhora no desempenho escolar dos alunos, reduzindo gradativamente os índices de 

evasão, reprovação, e retenção escolar. 

- Estimular, através da qualificação, a perspectiva de prosseguimento na formação musical. 

- Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. 

- possibilitar a apropriação de conhecimentos e experiências, permitindo a construção de um projeto 

de fida com liberdade, autonomia, criticidade, e responsabilidade. 
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7. PRAZO DE ENTREGA 

Os itens deverão ser entregues em até 20 dias úteis, a contar do recebimento do pedido de 

fornecimento mediante Autorização de Compra, ou entrega a combinar conforme prazos necessários. 

 

8. FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento ocorrerá em até 20 dias corridos após a entrega e tombamento do material se for o 

caso. 

9. LOCAL DE ENTREGA  

Todos os produtos desta contratação deverão ser entregues, em horário comercial, no local indicado 

abaixo:  

Pinheiro Machado nº Rua 205 

Bairro Industrial 

Novo Hamburgo/RS 

93.320- 490 

Aos cuidados de  

ROCELITO LOPES DE ANDRADE 

(51) 99128-2608 

 

 

 

 

  



 
 

 

16 
 

 

ANEXO II 

PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 

CONVÊNIO Nº 881011/2019 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 

Violino 3/4 tampo em Abeto (spruce) 

lateral e fundo laminado em maple, braço 

em maple, estandarte, cravelhas e 

queixeira em ébano, micro afinação nas 4 

cordas, acabamento envernizado, arco em 

madeiro com olho ABS e crina animal 

sintética, estojo térmico extra luxo, espelho 

em pearlwoodebonizado acompanha breu. 

PÇA 250   

2 

Violino 4/4 tampo em Abeto (spruce) lateral e 

fundo laminado em maple, braço em maple, 

estandarte, cravelhas e queixeira em ébano, micro 

afinação nas 4 cordas, acabamento envernizado, 

arco em madeiro com olho ABS e crina animal 

sintética, estojo térmico extra luxo, espelho em 

pearlwoodebonizado acompanha breu. 

PÇA 500   

3 

Viola de arco 4/4 com tampo em Abeto (spruce) 

lateral e fundo laminado em maple, braço em 

maple, estandarte, cravelhas e queixeira em 

ébano, micro afinação nas 4 cordas, acabamento 

envernizado, arco em madeiro com olho ABS e 

crina animal sintética, estojo térmico extra luxo, 

espelho em pearlwoodebonizado acompanha breu. 

PÇA 300   

4 

Violoncelo 4/4 com tampo em Abeto, lateral e 

fundo em maple, acabamento envernizado, braço 

em maple, espelho em ébano, estandarte em 

boxwood, micro afinação nas 4 cordas, arco em 

madeira com olho paris e crina animal genuína, 

proteção estojo térmico extra luxo retangular. 

PÇA 150   

5 

Contrabaixo Acústico 3/4 tampo em abeto 

(spruce) lateral e fundo laminado em maple, braço 

em maple, estandarte, cravelhas e queixeira em 

ébano, micro afinação nas 4 cordas, acabamento 

envernizado, arco em madeiro com olho ABS e 

crina animal sintética, estojo térmico extra luxo, 

espelho em pearlwoodebonizado acompanha breu. 

PÇA 50   

6 
ESTANTES DE PARTITURA  Aplicação: Para 
Partitura Cor: Preto Mais informações: Altura 

PÇA 1250 
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Ajustável: 1450mm (máx.) Capacidade Suportada: 
2,5Kg; Material: suporte em ferro A3 
 

 

Prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da 

Proposta de Preços. 

 

Prazo de entrega do material: conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

Prazo de garantia do material: conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

Local de entrega: o material será entregue conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

Declaração: nos preços cotados estão incluídas todas as despesas tais como frete (CIF), impostos, 

taxas, seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do 

Pregão. 

 

Declaração: para o fim de comprovação e pagamento dos devidos créditos, nossos dados Bancários 

são os abaixo especificados: 

 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone e E-mail  

BANCO  

Nº AGENCIA E 

CONTA 

 

 
 
 

_____________, ___ de __________ de 2019 
 
 
 

_______________________________ 
(Nome do declarante) 

 
 

__________________________________ 

(N.º da CI do declarante)I 
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DECLARAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 

CONVÊNIO Nº 881011/2019 

 

A __ (nome da empresa) __, CNPJ/MF n.º __, sediada __ (endereço completo) __, por intermédio 

de seu representante legal __ (nome completo) __, portador da CI n.º __ e do CPF n.º __, em 

cumprimento ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL, DECLARA: 

 

a) sob as penas da lei, que não está sofrendo penalidade de inidoneidade e/ou de suspensão 

temporária (art. 87, III e IV, respectivamente, da Lei n.º 8.666/93), aplicada por qualquer 

órgão da Administração direta e indireta das esferas federal, estadual e municipal; 

b) que concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

c) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores.; 

d) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

e) que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal; 

f) que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha 

empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação; 

g) sob as penas da lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 

429 da CLT; 

h) queem sua composição societária ou entre seus colaboradores não existe participação de 

dirigentes, funcionários, servidores ou bolsistas da FAIFSUL ou do IFSUL. 

 

 

___ (Local e Data) ___ 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 

CONVÊNIO Nº 881011/2019 

 

O(a) Sr(a). ___ (nome do(a) representante da licitante) ___, carteira de identidade n.º ___, CPF n.º 

___, como representante devidamente constituído da ___ (nome da empresa) ___,  CNPJ/MF n.º 

___, sediada ___ (endereço completo) ___ doravante denominada licitante, para fins do disposto no 

Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 

299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL foi elaborada 

de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da 

FAIFSUL não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 

do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação; 

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n.º 03/2019 da FAIFSUL 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do Instituto Federal Sul-rio-grandense antes da abertura oficial das propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

___ (Local e Data) ___ 

 

 

______________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 

MODELO DE ORDEM DE COMPRA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2019 

CONVÊNIO Nº 881011/2019 

 
 
 

A Ordem de Compra será encaminhada EXCLUSIVAMENTE via e-mail para a empresa vencedora 
autorizando a entrega. (não preencher) 

 

 
 

Pelotas, DATA 
 

NOME DA EMPRESA  
PESSOA DE CONTATO  
NÚMERO DO FAX  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA XXX  

 
Referente ao Processo de Seleção Pública XX/2019 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 
A NOTA DEVERÁ SER EMITIDA EM NOME DE:  
FAIFSUL – FUNDAÇÃO ENNIO DE JESUS PINHEIRO AMARAL  
(informações complementares)  

 
 

Atenciosamente, 
(assinatura) 
Sr. Gerente 
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