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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2016 

PROCESSO N.º: 23754.000864/2016-80 
 

 

EMPRESA : 

CNPJ : 
ENDEREÇO : 

TELEFONE(S) : 

FAX: 

E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 
CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 

 
 
     Recebi do IFAM CAMPUS TEFÉ, cópia do referido Edital do referido 
Pregão que será realizado na sede do instituto, sito a Rua João Stefano, 625, Juruá, 
Tefé-AM às 09:00 horas (hora local) do dia 27 de outubro de 2016, concordando 
integralmente com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
 
 
____ /_____/2016  ____:_____   ________________________________ 

Data       Hora     Carimbo e Assinatura   
 
ATENÇÃO! 
 
Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE 
COMPROVANTE, devidamente preenchido, à Comissão de Licitação, para fins de 
cadastro. 
 
As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão divulgadas mediante 
publicação de nota na página do IFAM, no endereço http://www.ifam.edu.br/ opção 
“Licitações”, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a 
acessá-la para a obtenção das informações prestadas. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2016 

(Processo Administrativo n° 23754.000918/2016-15) 
 

O Pregoeiro do IFAM CAMPUS TEFÉ, doravante denominado ENTIDADE DE LICITAÇÃO, 

designado pela Portaria nº 56-DG/CTEFE, de 31/06/2016, torna público aos interessados que estará 

reunido no dia, hora e local abaixo discriminados, a fim de receber, abrir e examinar documentação e 

propostas de empresas que pretendam participar do Pregão Presencial n° 08/2016, Processo n.º 

23754.000918/2016-15, do tipo menor preço por item, que será regido pela Lei nº 10.520, de 

17/07/2002, o Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005 e demais Decretos que regulamentam a 

modalidade do Pregão, Lei 8078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor) e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como 

pelas normas e condições estabelecidas no presente Edital.  

Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Carta Proposta da Licitante 
Anexo III – Carta de Apresentação da Documentação 
Anexo IV – Declaração (Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520/02) 
Anexo V – Minuta do Contrato 
 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
de gêneros alimentícios para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar no IFAM 
Campus Tefé, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  
 

2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 
2.1. A abertura dos envelopes relativos à proposta e à habilitação será efetuada da seguinte 
forma: 
2.2. No dia 27 de outubro de 2016 às 09:00 horas (hora local) e 10:00 h (horário de Brasília), 
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, recebimento e abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, documentação de habilitação que deverão ser entregues em 
envelopes separados e fechados e apresentados com a Declaração – Anexo IV, da forma de que 
trata este edital. 
2.3. O local para a entrega e abertura dos envelopes é: 
AO PREGOEIRO DA ENTIDADE DE LICITAÇÃO 
IFAM – CAMPUS TEFÉ 

Informações: cpl.tefe@ifam.edu.br 
 
2.4. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível. 

2.4.1. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão deste pregão na mesma data 
de abertura e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada a continuidade 
das atividades em dia subsequente. 

2.5. Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação 
após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos 
remetentes. 
2.6. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus Anexos deverá 
solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou e-mail, enviados ao endereço abaixo, até 
02 (dois) dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das propostas. A Entidade de 
Licitação responderá por escrito, às solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e 

mailto:cpl.tefe@ifam.edu.br
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encaminhará cópias das respostas, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua 
origem, a todos que já tenham retirado ou venham a retirar o Edital. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Para fins de habilitação as empresas devem apresentar a documentação solicitada 
neste Edital, permitida a substituição dos documentos de habilitação que já constem em CRC 
válido emitido por Entidade Pública ou no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores, ou ainda em sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, cujo registro será confirmado via consulta “on line” devidamente assinada pelo 
Pregoeiro, membros da equipe de apoio e por todos os licitantes presentes no ato de abertura, 
sendo assegurado o direito do licitante de apresentar documentação atualizada e regularizada na 
própria sessão do Pregão, conforme estabelecido no inciso XIII do art. 11 do Decreto n.º 
3.555/2000. 
3.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
3.3. Cada licitante apresentar-se-á, preferencialmente, com um representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do 
procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os 
efeitos, por sua representada. 
3.4. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante. 
3.5. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

4. NÃO PODERÃO CONCORRER DIRETA OU INDIRETAMENTO NESTA LICITAÇÃO: 
4.1. Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou 
liquidação; 
4.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que 
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública 
Federal; 
4.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem 
assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 
5.1. A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no 
local, dia e hora determinados no Edital, em envelopes separados, devidamente fechados e 
rubricados no fecho, assim denominados: 
Envelope  n.º 1 :  Proposta de Preços;  e  
Envelope  n.º 2 :  Documentos de Habilitação. 
 

5.1.1. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE  n.º 1  –  PROPOSTA DE  PREÇOS 
ENTIDADE DE LICITAÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DO 
AMAZONAS – CAMPUS TEFÉ 
EDITAL DO PREGÃO  N.º 08/2016 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ  N.º .......................................... 
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ENVELOPE  n.º 2   -   DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
ENTIDADE DE LICITAÇÃO: INSTITUTO FEDERAL DO 
AMAZONAS – CAMPUS TEFÉ  
EDITAL DO PREGÃO  N.º  08/2016 

RAZÃO S  RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ  N.º .......................................... 

 
5.2. As propostas deverão ser apresentadas em 1 (uma) via original, redigida de forma clara 
em língua portuguesa, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, datada e assinada, devendo a última folha ser assinada e identificada por meio de 
carimbo ou escrita por meio mecânico ou eletrônico e as demais rubricadas pelo representante 
legal da empresa, acondicionadas em envelopes devidamente fechados e conterão, 
obrigatoriamente: 

5.2.1. Declaração de estar de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital. 
5.2.2. Assinatura do representante legal da empresa. 
5.2.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias da data marcada para 

recebimento da documentação e proposta. 
5.2.4. Preços unitários e totais já incluídos impostos, taxas, ou quaisquer outras despesas. 
5.2.5. Dados bancários: banco, agência e nº da conta-corrente da firma. 

5.3. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não exigidas por 
este Edital. 
5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições estabelecidas 
neste Edital, bem como as que apresentarem preços excessivos ou manifestadamente 
inexequíveis. 
5.5. Todos os valores constantes das propostas deverão, necessariamente, ser expressos 
em real(R$), conforme as quantidades previstas no Anexo I. 
5.6. Ocorrendo discordância entre os preços unitários e total prevalecerão os primeiros e 
entre os valores expressos em algarismos e por extenso serão considerados estes últimos. 
 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de 
Preços, Documentos de Habilitação e a Declaração (Anexo – IV) exigida pelo inciso VII, Art. 4º da 
Lei nº 10.520/2002 será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horário e local 
determinados neste Edital. 
6.2. Nos termos do item 3 deste Edital e com base no inciso IV do Art. 11 do Decreto 
3.555/2000, o interessado, ou seu representante legal, deverá comprovar possuir poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao 
certame. 
6.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro e encerrada a fase de credenciamento, 
não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes, 
juntamente com declaração dos interessados ou de seus representantes, dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da 
Lei nº 10.520/2002. 
6.4. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos 
serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem. 

 
7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

7.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.  
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro 
classificará o licitante autor da proposta de menor preço do item, e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VI do Art. 11 do Decreto nº 
3.555/2000. 
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais, 
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quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no 
inciso VII, do Art. 11, do mesmo Decreto. 
7.4. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de 
preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste 
caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente 
Pregão. 
7.5. Aos licitantes classificados conforme o subitem 7.3 será dada oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-
se pelo último classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de 
classificação. 
7.6. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem 
de ser, obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores. 
7.7. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
7.8. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço do item e o respectivo valor estimado para a aquisição dos bens. 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente 
pelo critério de menor preço global, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
7.10. Sendo aceitável a proposta classificada de menor preço, ou seja, em primeiro lugar, 
será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação, para confirmação das suas 
condições habilitatórias, seja com base na documentação apresentada ou nas informações 
constantes no SICAF no caso dos licitantes cadastrados, fica assegurado a estes o direito de 
apresentar documentação, atualizada e regularizada, na própria sessão do Pregão.  
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será 
declarado pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, conforme 
o(s) item(ns) respectivo(s). 
7.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não 
atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de 
classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive 
quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) 
item(ns) vencido(s). 
7.13. O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita de preços 
contemplando o lance final ofertado. 
7.14. Nas situações previstas nos subitens 7.8, 7.9 e 7.12, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para tentar obter preço melhor. 
7.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 
7.16. Será admitido apenas 1 (um) licitante vencedor. 
7.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes. 
7.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração, nem firam os 
direitos dos demais licitantes. 
7.19. Será publicado no Diário Oficial da União e afixado no Quadro de Avisos da Entidade 
de Licitação, o resultado desta licitação com a classificação dos licitantes. 
 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 2) 
8.1. Os PROPONENTES deverão apresentar no Envelope nº 2 – “Documentos de 
Habilitação”, que demonstram atendimento às exigências que são indicadas a seguir: 
8.2. Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
8.3. As licitantes que tenham obtido habilitação parcial e obrigatória junto ao SISTEMA DE 
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, na qualificação compatível 
com o objeto do presente certame, ficarão dispensadas da apresentação dos documentos relativos 
à situação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e a situação econômico-financeira, exceto a 
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas exigida pela LEI Nº 12.440, DE 7 DE 
JULHO DE 2011. 
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8.4. Relativamente à situação jurídica: 
8.4.1. registro comercial, no caso de empresa individual; 
8.4.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos de eleição de seus administradores; 

8.4.3. decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.4.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
 

8.5. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista: 
8.5.1. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ-MF); 
8.5.2. Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – CRS, emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
8.5.3. Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando sua regularidade relativa a 

seguridade social; 
8.5.4. prova de regularidade com a fazenda federal, por meio da apresentação do seguinte: 
8.5.5. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos federais e 

à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando sua 
regularidade com a Fazenda Federal; 

8.5.6. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua 
regularidade com as fazendas estadual e municipal, do domicílio ou sede da Licitante; 

8.5.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto desta licitação. 

8.5.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas que comprove a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1 de maio de 1943, 
conforme LEI Nº 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011. 
 

8.6. Relativamente à situação econômico-financeira: 
8.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da 

Licitante; 
8.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

8.6.2.1. a comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
maiores que um (>1), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =  ___________Ativo Total________________ 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC =  _______Ativo Circulante______ 
                        Passivo Circulante 

 
8.6.2.2. As Licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que um (< 1) em 

qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, deverão comprovar que 
possuem capital mínimo ou patrimônio líquido não inferior 10 % (dez por cento) do 
valor de sua proposta. A comprovação deverá ser feita por meio de Balanço 
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. 

8.7. Os licitantes deverão apresentar ainda: 
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8.7.1. Declaração nos moldes do Anexo VI da IN/MARE n.º 5/95, republicada com alterações 
no D.O.U., de 19/04/96, de que não há fato impeditivo de participar de licitações ou de 
contratar com qualquer órgão da Administração Pública, obrigando-se a informar a 
superveniência de ocorrências posteriores (modelo Anexo III – Carta de Apresentação 
da Documentação). 

8.7.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Modelo Anexo III – Carta de 
Apresentação da Documentação). 

8.7.3. Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido os serviços pertinentes e 
compatíveis(em quantidade) com o objeto desta licitação. 

8.7.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

8.7.5. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor do IFAM. 

8.7.6. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente. Os documentos relativos à regularidade fiscal, que não possuírem prazo de 
validade, somente serão aceitos com data não excedente a 30 (trinta) dias de 
antecedência da data prevista para apresentação das propostas.  

8.7.7. Carta de Apresentação da Documentação, indicando os itens para os quais está 
apresentando proposta, conforme modelo constante do Anexo III. 

8.7.8. Declaração exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520/02 (esta declaração deverá 
ser entregue fora dos envelopes de Proposta e habilitação). 
 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
9.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do Art. 12 do Decreto n.º 3.555/2000. 
9.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
 

10. DOS RECURSOS 
10.1. Ao final de cada item, depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro 
ao vencedor. 
10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a 
termo em ata. 
10.5. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente homologará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor. Se, ao 
contrário, não houver interposição de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar (incisos XV e XX, do 
Art. 11, do Decreto nº  3.555/2000 e incisos XX e XI , do Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002). 
10.6. O recurso deverá ser entregue e protocolado no protocolo geral do IFAM 
CAMPUS TEFÉ, nos dias úteis, no horário de 7h30min as 11h30min e de 13h às 17h. Não 
serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax e vencidos os respectivos 
prazos legais. 
 
 
 

11. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
11.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o 
Termo de Contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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11.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta 
ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder 
Público. 
11.3. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para retirar assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
11.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  
11.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
11.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
11.7. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 
 

12. DAS PENALIDADES 
12.1. O licitante, participante deste certame, que cometer os delitos mencionados no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e art. 14 do Decreto n.º 3.555, de 08/08/2000, está sujeito 
às penalidades neles previstas. 
12.2. As multas serão calculadas em 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da fatura, por 
dia em que, sem justa causa, o licitante vencedor não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-
las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então 
incidirá em outras cominações legais. 
 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1.   12.1. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a 
Licitante às seguintes sanções, quando for o caso: 

13.1.1. advertência; 
13.1.2. suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Entidade de Licitação por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
13.1.3. 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 LICITANTE ressarcir o IFAM HUMAITÁ pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

13.2. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de 
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 
13.3. As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a 
Entidade de Licitação. 
13.4. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo 
de Contrato, parte integrante deste Edital. 
 

14. DO PAGAMENTO 
14.1. O Pagamento será feito no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da apresentação 
de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição dos materiais, nota de entrega atestada e comprovante 
de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais. 
14.2. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 
14.3. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, Lei n.º 9.718, de 
27/11/98, e IN/CONJUNTA n.º 23, de 02.03.2001, o Setor de Execução Financeira do IFAM 
Campus Tefé, reterá na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a 
contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a 
contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a CONTRATADA, se esta não 
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apresentar cópia do Termo de Opção ou Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a Instrução 
Normativa SRF n.º 75, de 26/12/96. 
 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos gêneros alimentícios correrão por conta dos 
recursos consignados no PTRES 111776/108863 FONTE 0118033907/0100000000 ELEMENTO 
DE DESPESA 339032, conforme condições estabelecidas no Contrato. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues rigorosamente dentro das 
especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, conforme cronograma previsto no Termo 
de Referência, sendo que a inobservância desta condição implicará a recusa formal com a 
aplicação das penalidades contratuais. 
16.2. A atuação do licitante vencedor perante o Pregoeiro, assim como na execução do 
Contrato, será registrada no Cadastro de Fornecedores da Entidade de Licitação e no SICAF e 
constará dos certificados e declarações solicitadas. 
16.3. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste pregão. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1. Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de: 

17.1.1. adiar a data de abertura  da presente Licitação, dando conhecimento aos 
interessados, notificando-se, por escrito, às Licitantes que já tenham retirado o Edital, 
com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente 
marcada; 

17.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, 
desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência 
aos interessados; 

17.1.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este 
Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das 
propostas, a contar da publicação das alterações. 

17.2. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do 
Edital e do Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, 
ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
17.3. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
17.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 
17.5. 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. 
17.6.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
17.7. 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. 
17.8. 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. 
17.9. 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. 
17.10. 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. 
17.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
17.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ifam.edu.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua João Stefano, 625, Juruá, CEP 69552-
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565, Tefé, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 14:00 horas, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 
 

18. DO FORO 
18.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Federal do 
Amazonas – Manaus-AM.  
 
Tefé, 13 de outubro de 2016. 

 

Aildo da Silva Gama 
Diretor Geral 

IFAM Campus Tefé 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2016 
(Processo Administrativo nº 23754.000918/2016-15)  

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAES no IFAM Campus Tefé, conforme especificações e 
condições a seguir. 

1.2. Das Quantidades, Lote Mínimo e Valores 

Item Especificação 
Unidade de 

Forn. 
Qtde. 

Fração de 
Entrega 

Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

1 

Biscoito doce tipo maria ou maizena, 
sem recheio, com prazo de validade de 
2 anos a partir da data de entrega, sem 
partes quebradas ou amolecidas. 

Pacote 400 
g 

405 
45 

Pacotes/s
emana 

  

2 

Biscoito, tipo salgado, apresentação 
quadrado, sabor cream cracker, 
classificação salgado, pacote com 400 
g, com data de fabricação, numero do 
lote, com prazo de validade de no 
mínimo 6 meses no ato do 
fornecimento. 

Pacote 400 
g 

99 
11 

Pacotes/s
emana 

  

3 
Bolo Alimentício, tipo simples, a base 
de farinha de trigo, leite, açúcar, ovos, 
fermento e sal. Preço por fatia. 

Fatia 100 g 5319 
591 

Fatias/se
mana 

  

4 Leite em pó integral. 
Pacote 1 

Kg 
117 

13 
Pacotes/s

emana 
  

5 

Maçã nacional. Frutos de tamanho 
médio, no grau máximo de evolução no 
tamanho, aroma e sabor da espécie, 
sem ferimentos, firmes, tenras e com 
brilho. De acordo com a resolução 
12/78 CNNPA da ANVISA. 

Unidade 3150 
350 

Unidades
/semana 

  

6 Manteiga com sal. Kg 12 
1,2 

Kg/sema
na 

  

7 Milho para mingau de munguzá. Kg 90 
10 

Kg/sema
na 

  

8 Pão de queijo. Unidade 7596 
844 

Unidades
/semana 
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Item Especificação 
Unidade de 

Forn. 
Qtde. 

Fração de 
Entrega 

Preço 
Unit. 

Preço 
Total 

9 Pão francês. Kg 505 
56 

Kg/sema
na 

  

10 Patê de frango. Kg 90 
10 

Kg/sema
na 

  

11 Queijo mussarela. Kg 67 
8 

Kg/sema
na 

  

12 Presunto de peru. Kg 67 
8 

Kg/sema
na 

  

13 Polpa de fruta sabor cupuaçu. Kg 366 
41 

Kg/sema
na 

  

14 Polpa de fruta sabor goiaba. Kg 303 
34 

Kg/sema
na 

  

Obs.: As quantidades solicitadas referem-se à previsão de consumo do ano letivo de 2016, 
no entanto, as entregas deverão ser fracionadas conforme a descrição da coluna “Fração 
da Entrega” e quantidades específicas para cada produto, de acordo com a necessidade 
do Campus. 
As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam a 
legislação específica vigente e com prévio acordo com o setor solicitante. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA REQUISIÇÃO 

2.1. A presente contratação visa garantir o direito a alimentação escolar aos alunos do 
IFAM Campus Tefé, como parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAES, 
instituído pelo Governo Federal e financiado pelo Fundo Nacional da Educação – FNDE. 

2.2. A alimentação constitui uma das necessidades mais fundamentais para o homem. 
Além das implicações fisiológicas, envolve aspectos sociais, psicológicos e econômicos, 
estamos nos referindo a uma missão educativa e social de oferecer uma refeição 
nutricionalmente adequada em termos qualitativos e quantitativos. 

2.3. Desta maneira, a alimentação escolar tem por objetivo oferecer ao aluno, por meio de 
uma ação efetiva, um importante instrumento de satisfação de uma necessidade básica e 
de real função acadêmico-social, o qual vem de forma completa contribuir para seu melhor 
desempenho e formação integral, bem como, diminuir a evasão escolar. 

2.4. Os alimentos solicitados são importantes para uma dieta saudável, pois são fontes de 
micronutrientes, fibras e de outros componentes com propriedades funcionais. As frutas 
têm baixa densidade energética, o que favorece a manutenção saudável do peso corporal. 

2.5. No campo das políticas de alimentação e nutrição, a promoção do consumo de frutas 
ocupa posição de destaque dentre as diretrizes de promoção de alimentação saudável. 

2.6. Estratégia Global sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, elaborada 
pela OMS, recomenda o aumento do consumo de frutas dentre as recomendações para 
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prevenção de doenças crônicas. No cenário nacional, o Ministério da Saúde do Brasil 
recomenda o consumo diário de no mínimo três porções de frutas em seu Guia Alimentar, 
enfatizando a importância de variar o consumo desses alimentos nas refeições ao longo 
da semana (FIGUEIREDO, JAIME e MüNTEIRO, 2008). 

2.7. Em se tratando de produtos altamente perecíveis e da inexistência de espaço físico 
adequado para armazenamento, as entregas deverão ser feitas semanalmente de forma 
fracionada, conforme descrito na coluna "Fração de Entrega". No entanto, este 
fracionamento poderá sofrer alterações mediante aviso prévio, dependendo da 
necessidade e capacidade de armazenamento do Campus.  

2.8. A entrega deverá ser feita em dias úteis, respeitando-se o horário de recebimento do 
Almoxarifado: Das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30. O prazo para entrega será de dez 
dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

2.9. Ressaltamos que o não atendimento desta solicitação implicará no comprometimento 
da qualidade nutricional das refeições servidas ou mesmo a inviabilidade no oferecimento 
de tais refeições, o que pode impactar no rendimento acadêmico dos alunos ou mesmo 
inviabilizar sua permanência no Campus, levando em consideração o grande número de 
alunos carentes.  

2.10. Os produtos foram especificados de maneira a atender a legislação vigente de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 
304 de 22/04/1996 e nO 145 de 22/04/1998, da resolução ANVISA n° 105 de 19/05/1999. 
Além do que foi priorizado os produtos orgânicos, rastreados e oriundos da agricultura 
familiar, valorizando a responsabilidade ambiental e social na produção destes alimentos. 
 

3. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

3.1. Será aceita a proposta do fornecedor: 

3.1.1. que tenha atendido a todas as exigências de habilitação; 

3.1.2. cujo produto ofertado tenha sido aprovado no teste de qualificação; 

3.1.3. cuja especificação do produto ofertado seja compatível com a do edital do 
pregão; 

3.1.4. que tenha ofertado quantitativo não inferior a uma fração de entrega constante 
neste termo de referência; 

3.1.5. que atenda às demais exigências do edital do pregão e de seus anexos. 

3.2. A apresentação de Proposta para a contratação pretendida implica concordância do 
fornecedor em fornecer os produtos pelo preço de referência constante neste projeto 
básico, independentemente do valor apresentado em sua proposta. 

3.3. A aceitabilidade será verificada por item, podendo o proponente ter item recusado e 
item aceito, ainda que em uma mesma proposta. 
 

4. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

4.1. A convocação do fornecedor pelo IFAM Campus Tefé poderá ser por telefone, e-mail 
ou pelos correios e será informado o endereço, a repartição, o prazo máximo para 
início do fornecimento, bem como a quantidade a ser adquirida, observada a fração 
mínima de entrega constante neste projeto básico. 

4.2. Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer 
a necessidade, desde que os produtos substitutos constem nesta chamada pública e 
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sejam correlatos nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser 
atestada pelo responsável técnico, que poderá contar com o respaldo do CAE e com 
a declaração técnica da Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER. 

4.3. Os quantitativos por entrega (“Frações por Entrega”) são meras previsões, de acordo 
com o levantamento de necessidades baseados na quantidade de alunos do Campus. 
Portanto, essas quantidades poderão ser alteradas, conforme necessidade da 
unidade, desde que não causem ônus, não previstos neste termo de referência, aos 
fornecedores. 

4.3.1. Nos meses de julho, janeiro e fevereiro o fracionamento mínimo de entrega 
poderá ser reduzido significativamente, devido às férias dos alunos do Campus 
Tefé, principais usuários da alimentação fornecida. 

4.4. As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam 
à legislação específica vigente e com prévio acordo com o setor solicitante. 

4.5. Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o 
peso/quantitativo de cada produto, conforme unidade de fornecimento, e o nome do 
solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor designado pela Administração 
para receber os produtos. 

4.6. Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais 
inclui despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outras necessárias para o 
fornecimento do produto. 

4.7. Cada fornecimento poderá envolver diferentes dependências do Campus Tefé, 
localizadas em endereços distintos, todos situados no município de Tefé, CEP 69.552-
250, conforme abaixo: 

4.7.1. IFAM Campus Tefé, localizado na Rua João Stefano, 625, Juruá; 

4.8. A convocação para início do fornecimento deverá ter antecedência mínima de 48 
horas. 

4.9. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues diariamente, conforme Quadro de 
Distribuição, anexo I, deste projeto básico, nos horários das 7h30 às 10h30 ou das 
13h30 às 16h30. 

4.10. Quando da entrega, os frutos deverão apresentar-se: 

4.10.1. Isentos de substâncias terrosas; 

4.10.2. Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 

4.10.3. Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens; 

4.10.4. Sem umidade externa anormal; 

4.10.5. Isentos de odor e sabor estranhos; 

4.10.6. Isentos de enfermidades. 

4.11. Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas 
ao produto que não danifiquem e provoquem lesões que afetem sua aparência e 
utilização. 

4.12. Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identificação do produto, data 
de validade e identificação do produtor. 

4.13. A pontualidade na entrega das mercadorias para o Campus está vinculada ao 
cumprimento do Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias 
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implicará em prejuízo à execução do cardápio e consequentes transtornos ao 
balanceamento nutricional, dando ensejo à rescisão contratual e demais penalidades 
cabíveis. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. Incube ao Contratante: 

5.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota 
Fiscal Fatura, a entrega efetiva do objeto, emitir Termo de Recebimento 
Definitivo ou, se for o caso, recusar o fornecimento desconforme; 

5.1.2. Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital; 

5.1.3. Efetuar o cadastramento do(s) proponente(s) homologado(s) no SICAF – 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, antes de sua 
contratação, com base no reexame da documentação apresentada para 
habilitação, devidamente atualizada, sem ônus para o proponente, se este 
ainda não estiver inscrito no referido cadastro. 

5.1.4. Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais. 

5.2. Incube ao Contratado: 

5.2.1. Substituir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, 
todos os produtos recusados na fase de recebimento; 

5.2.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, 
decorrentes da utilização dos bens de seu fornecimento; 

5.2.3. Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta; 

5.2.4. Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de 
endereço, assim como de mudanças de números de telefone e de e-mail 
informados para contato, imediatamente à ocorrência de quaisquer dessas 
alterações. 

5.2.5. Retirar todos os materiais recusados, das dependências do Campus Tefé, dentro 
do prazo fixado para sua substituição ou para sanar outras falhas, 
independentemente de o fornecedor ter cumprido a obrigação de entregar outro 
material para nova verificação de compatibilidade com o objeto do contrato. 

 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, concomitantemente, sem o 
prejuízo de outras: 

6.1.1. Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações 
assumidas, e, conforme o caso, informando o prazo para a adoção das medidas 
corretivas cabíveis; 

6.1.2. Multa: 

6.1.2.1. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do 
valor do objeto a ser entregue, por dia de atraso no fornecimento do 
objeto, sem justa fundamentação e prévia comunicação à 
Administração. Após cinco dias úteis, sem o objeto tenha sido 
entregue, caracterizará descumprimento do contrato, ensejando sua 
rescisão. 
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6.1.2.2. de mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto 
recusado. Não havendo a troca ou a complementação do objeto 
recusado no prazo de quarenta e oito horas, caracterizará 
descumprimento do contrato, ensejando sua rescisão. Consequência 
idêntica terá se ocorrer nova recusa no mesmo fornecimento. 

6.1.2.3. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do 
valor do objeto, por dia, pelo atraso na retirada do objeto recusado, 
até o limite de cinco dias úteis, sem justa fundamentação e prévia 
comunicação à Administração. Após esse prazo, sem que o objeto 
tenha sido retirado, será considerado abandono dos materiais, 
podendo a administração dar-lhes a destinação que julgar 
conveniente. 

6.1.2.4. compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor 
do objeto vinculado à obrigação não cumprida; 

6.1.2.4.1. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente no Tefé, em favor do 
contratado. Caso o valor a ser descontado for superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será 
cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário, e com prazo de dez dias para pagamento por 
meio de GRU. 

6.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas pelo prazo de até dois anos; 

6.1.4. 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, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada. 

6.1.4.1. Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, 
como se fosse de sua produção. 

6.2. A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

6.3. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão 
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e nas demais cominações legais. 

6.4. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de cinco dias úteis, ou de dez dias úteis 
quando se tratar de inidoneidade, contado a partir da data em que o fornecedor tomar 
ciência. 

6.5. Quando o contratado não se manifestar no prazo fixado no item anterior, o IFAM 
Campus Tefé entenderá que o mesmo desistiu de efetuar a sua defesa. 
 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante do contratante. 
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7.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 
ou danos na execução contratual. 

7.3. O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, 
em desacordo com o edital e seus anexos. 

 
 
 
Tefé-AM, 14 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

 

 
Jairo Moura dos Santos 

Chefe do DAP 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
Aprovação do Termo de Referência 
Senhor Diretor, encaminhamos o presente para vossa análise e aprovação. 
Em _____/____/______, 
 
Jairo Moura dos Santos 
Chefe do DAP 
 
 
De acordo e APROVO, em ____/____/______ 
 
Paulo Ubiratã Ferreira Martin 
Diretor Geral Substituto 
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ANEXO I do Termo de Referência 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

 

Alimento/Unidade de 
Medida 

Dia da Semana 

segunda-
feira 

terça-feira 
quarta-

feira 
quinta-

feira 
sexta-feira 

Total/ 
Semana 

Total 
Geral 

Biscoito doce tipo maria 
sem recheio (pacote 400 g) 

- - - 45 - 45 405 

Biscoito salgado tipo cream 
cracker (pacote 400 g) 

- 11 - - - 11 99 

Bolo simples (fatia 100 g) - - 591 - - 591 5319 

Maçã (unidade) - 110 - 240 - 350 3150 

Leite em pó integral (kg) - 12,275 - - - 12,275 110,475 

Manteiga com sal (kg) - - 1,251 - - 1,251 11,259 

Milho para  mingau de 
munguzá (kg) 

- 9,6 - - - 9,6 86,4 

Pão de queijo (unidade) 342 - - 502 - 844 7596 

Pão francês (kg) 24,55 - 6,95 - 24,55 56,05 504,45 

Paté de frango (kg) - - - - 9,82 9,82 88,38 

Queijo mussarela (kg) 7,365 - - - - 7,365 66,285 

Presunto de peru (kg) 7,365 - - - - 7,365 66,285 

Polpa de fruta para suco 
sabor cupuaçu (kg) 

19,86 - - 20,79 - 40,65 365,85 

Polpa de fruta para suco 
sabor goiaba (kg) 

- - 18,9 - 14,73 33,63 302,67 
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ANEXO – II 
 

 CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

Data: ___ 

Ao IFAM CAMPUS TEFÉ 

Pregão n.º 08/2016 

 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente 
proposta para o fornecimento e entrega dos gêneros alimentícios indicados no anexo I, de 
conformidade com este Edital, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de ___(preço 
da proposta em algarismos e por extenso____),  já inclusos todos os custos, lucros e 
encargos fiscais. 

Outrossim, declaramos que: 

a) os gêneros alimentícios ofertados são novos, sem uso, nas condições de 
higiene e conservação exigidas neste Edital; 

b) Os gêneros alimentícios ofertados não apresentam vícios provenientes de 
projeto ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da 
Licitante, que possam surgir pelo uso normal dos materiais, nas condições 
existentes no Brasil. 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

a) a efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo previsto no Edital, 
contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da 
comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

b) a efetuar, sem qualquer ônus à Administração Pública, a substituição dos 
bens, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões exigidos 
no edital. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega e manter a garantia 
de assistência técnica de no mínimo 12 meses. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observadas as condições do Edital. 

Localidade, aos ___ dias de ___ de ___. 

 

__(assinatura)___ 
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ANEXO – III 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Data: ___ 

Edital do Pregão  n.º 08/2016 

Ao IFAM CAMPUS TEFÉ 

 

Prezados Senhores, 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço 
completo)___ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o 
fornecimento e entrega de gêneros alimentícios, de conformidade com o Edital mencionado. 

Outrossim, declara que: 

a) está apresentando proposta para os seguintes gêneros alimentícios (indicar 
os materiais)__; 

b) a nacionalidade da Empresa Licitante é ___ (indicar a nacionalidade)___; 

c) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

d) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal 
menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços 
perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as 
condições do Edital. 

Localidade,  aos ___ dias de ___ de ___. 

 

___(assinatura)___ 
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ANEXO – IV 
 

DECLARAÇÃO 
( Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei  nº 10.520/02 ) 

 
 
 
 

                                  Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao 
Pregoeiro do IFAM Campus Tefé, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, 
com os  documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se 
encontram dentro do Envelope de nº 02 – Documentos  de Habilitação, em conformidade com 
o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão de 
n.º 08/2016, que se realizará no dia ____/_____/____, às   ______________. 
 
 
 
 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
 

 
 
 
 
 

__ ( assinatura )___ 
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A N E X O  V  

M I N U T A  D O  C O N T R A T O  

CONTRATO Nº ###/2016 

PROCESSO Nº 23754.000###/2016-## 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ###/2016 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – 
CÂMPUS TEFÉ E ###. 

PREÂMBULO 

A União, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 
– Câmpus Tefé, neste ato denominado simplesmente Câmpus Tefé, com sede na Rua João 
Stefano, 625, Juruá, CEP 69552-565, município de Tefé, AM, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.792.928/0015-05, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral Professor Aildo da Silva 
Gama , e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 523, 
de 02/04/2014, publicada no Diário Oficial da União, em 02/04/2014, doravante denominado 
CONTRATANTE, e o(a) ###, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº ###, com sede (residente e 
domiciliado) na ###, CEP ###, no município de ###, denominado CONTRATADO, neste ato 
representada pelo(a) Senhor(a) ###, portador da Cédula de Identidade nº ### e CPF nº ###, 
tendo em vista o que consta no Processo nº 23754.000###/2016-##, e o resultado final do 
Pregão Presencial n° ###/2016, com fundamento na Lei 11.947/2009 e regulamentos, pela 
Resolução CD/FNDE 26/2013, Lei nº 10.520, Lei nº 8.666/1993, e demais legislações 
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições 
seguintes: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

1.1.O contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar 
de alunos do Câmpus Tefé, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, conforme especificações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 8/2016, seus 
anexos e a Proposta Vencedora apresentada pelo contratado, os quais integram o presente 
contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA 2ª - DO FORNECIMENTO 

2.1.A convocação do fornecedor pelo Câmpus Tefé poderá ser por telefone, e-mail ou pelos 
correios e será informado o endereço, a repartição, o prazo máximo para início do 
fornecimento, bem como a quantidade a ser adquirida, observada a fração mínima de entrega 
constante no termo de referência. 

2.2.Os gêneros alimentícios a serem entregues poderão ser substituídos quando ocorrer a 
necessidade, desde que os produtos substitutos constem no edital e sejam correlatos 
nutricionalmente. Essa necessidade de substituição deverá ser atestada pelo responsável 
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técnico, que poderá contar com o respaldo do CAE e com a declaração técnica da Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ATER. 

2.3.Os quantitativos por entrega (“Frações por Entrega”) são meras previsões, de acordo com 
o histórico de consumo do câmpus. Portanto, essas quantidades poderão ser alteradas, 
conforme necessidade dos restaurantes, desde que não causem ônus, não previstos na 
licitação, aos fornecedores. 

2.3.1. Nos meses de julho, janeiro e fevereiro o fracionamento mínimo de entrega 
poderá ser reduzido, devido às férias dos alunos do Câmpus Tefé, principais usuários 
dos refeitórios do câmpus. 

2.4.As embalagens dos produtos poderão ter outras características, desde que obedeçam à 
legislação específica vigente e com prévio acordo com o setor solicitante. 

2.5.Todo fornecimento deverá vir acompanhado de um recibo de entrega contendo o 
peso/quantitativo de cada produto, conforme unidade de fornecimento, e o nome do 
solicitante, devendo uma via ser entregue ao servidor designado pela Administração para 
receber os produtos. 

2.6.Os produtos deverão ser entregues, exclusivamente às expensas do contratado, as quais 
inclui despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outras necessárias para o 
fornecimento do produto. 

2.7.Cada fornecimento poderá envolver diferentes dependências do Câmpus Tefé, localizadas 
em endereços distintos, todos situados no Município de Tefé, CEP 69552-565, conforme 
abaixo: 

2.7.1. IFAM Câmpus Tefé, Rua João Stefano, 625, Juruá, Tefé-AM; 

2.8.A convocação para início do fornecimento deverá ter antecedência mínima de 48 horas. 

2.9.Os gêneros alimentícios deverão ser entregues diariamente, conforme cronograma de 
entrega constante no Termo de Referência, nos horários das 7h30 às 10h30 ou das 13h30 às 
16h30. 

2.10.Quando da entrega, os frutos deverão apresentarem-se: 

2.10.1. isentos de substâncias terrosas; 

2.10.2. sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 

2.10.3. sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens; 

2.10.4. sem umidade externa anormal; 

2.10.5. isentos de odor e sabor estranhos; 

2.10.6. isentos de enfermidades. 

2.11.Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens novas e adequadas 
ao produto, que não danifiquem e provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização. 

2.12.Todos os produtos deverão conter em suas embalagens: identificação do produto, data 
de validade e identificação do produtor. 

2.13.A pontualidade na entrega das mercadorias para os Câmpus está vinculada ao 
cumprimento do Cardápio Nutricional. A não pontualidade na entrega das mercadorias 
implicará em prejuízo à execução do cardápio e consequentes transtornos ao balanceamento 
nutricional, dando ensejo à rescisão contratual e demais penalidades cabíveis. 
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CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

3.1.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar, na Nota Fiscal Fatura, 
a entrega efetiva do objeto, emitir Termo de Recebimento Definitivo ou, se for o caso, recusar 
o fornecimento desconforme; 

3.2.Efetuar os pagamentos ao contratado dentro do prazo estipulado no edital; 

3.3.Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares e contratuais. 

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1.Substituir ou, se for o caso, complementar, sem ônus adicionais e no prazo, todos os 
produtos recusados na fase de recebimento; 

4.2.Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à administração, decorrentes da 
utilização dos bens de seu fornecimento; 

4.3.Fornecer o objeto pelos preços apresentados em sua proposta; 

4.4.Durante a vigência do contrato, informar o contratante sobre mudanças de endereço, 
assim como de mudanças de números de telefone e de e-mail informados para contato, 
imediatamente à ocorrência de quaisquer dessas alterações; 

4.5.Retirar todos os materiais recusados, das dependências do Câmpus Tefé, dentro do prazo 
fixado para sua substituição ou para sanar outras falhas, independentemente de o fornecedor 
ter cumprido a obrigação de entregar outro material para nova verificação de compatibilidade 
com o objeto do contrato; 

4.6.Guardar pelo prazo de cinco anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de 
Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como a Proposta 
de Venda para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para 
comprovação; 

4.7.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

CLÁUSULA 5ª - DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1.É expressamente vedada a subcontratação. 

CLÁUSULA 6ª - DO VALOR DO CONTRATO E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 

6.1.O valor do contrato é de R$ ### (###). 

6.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive fretes, embalagens, encargos e quaisquer outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

6.2.As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
### - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

CLÁUSULA 7ª - DA VIGÊNCIA 

7.1.O prazo de vigência do contrato será de doze meses, a partir da data da assinatura ou 
até a entrega do quantitativo total dos produtos adquiridos, o que ocorrer primeiro, podendo 
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
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7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para 
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 
13/12/2011. 

CLÁUSULA 8ª - DO PAGAMENTO 

8.1.O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente no nome do contratado, na agência e estabelecimento bancário indicados 
por ele, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

8.2.O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até trinta dias corridos, contado do 
Recebimento Definitivo do objeto adquirido e mediante apresentação da Nota Fiscal. 

8.3.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 cinco 
dias úteis, contado do Recebimento Definitivo do objeto licitado e mediante apresentação da 
Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4.A nota fiscal deverá referir-se a produtos/serviços de uma única Nota de Empenho; no 
caso de o fornecimento abranger produtos/serviços de mais de uma Nota de Empenho, 
deverão ser emitidas tantas notas fiscais quantas forem necessárias. 

8.5.A Nota de Empenho para a qual haja pagamento parcial, cujo fornecedor tenha seu registo 
de preço cancelado, permanecerá no nome desse, mesmo que os futuros pagamentos sejam 
feitos em nome do próximo fornecedor que tenha concordado em registrar seus preços, 
decorrente de negociação com a administração, obedecida à ordem de classificação. 

8.6.Ficará reservado ao Câmpus Tefé o direito de suspender o pagamento, até a regularização 
da situação, se, no ato da entrega ou na fase de recebimento definitivo forem identificadas 
imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas. 

8.7.Não será efetuado qualquer pagamento ao contratado enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

8.8.Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos e 
contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos 
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança. 

8.9.Quando do pagamento, se for o caso, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.10.A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta on line para verificar 
a manutenção das condições de habilitação. 

8.10.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no 
prazo de cinco dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa; 

8.10.2. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado única vez, por igual período, 
a critério da Administração; 

8.10.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência 
de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 
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8.10.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos 
administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa; 

8.10.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os 
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, 
caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF; 

8.10.6. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF". 

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

8.12.Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

8.13.O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pelo contratado, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

8.14.A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas 
e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

8.15.O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado, por motivo de 
descumprimento de obrigações, será precedido de processo administrativo em que será 
garantido ao contratado o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes 
são inerentes. 

8.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios 
devida pelo contratante, entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento); 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100)/365     →     I = (6/100)/365      →     I = 0,00016438 

CLÁUSULA 9ª - DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

9.1.O recebimento provisório é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao 
Câmpus Tefé no local previamente designado, não implicando, necessariamente, em 
aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do 
fornecedor à unidade recebedora, independentemente dos dizeres típicos já impressos no 
documento fiscal, juntos à assinatura de quem tenha recebido o material. 
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9.2.A prova do recebimento provisório é constituída pela assinatura de quem de direito no 
documento fiscal ou documento equivalente e serve apenas como ressalva ao fornecedor 
para os efeitos do subitem anterior e de comprovação da data da entrega. 

9.3.O recebimento definitivo é o ato pelo qual o servidor competente declara, no documento 
fiscal ou em outro documento hábil, haver recebido o bem que foi adquirido, tornando-se, 
neste caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação desse bem, de acordo com 
as especificações estabelecidas na Nota de Empenho, contrato de aquisição ou outros 
instrumentos, consoante o artigo 62 da Lei 8.666/1993 atualizada. 

9.4.O objeto deverá ser entregue pelo contratado, rigorosamente conforme especificações do 
edital, dentro do prazo estabelecido. 

9.5.A pessoa/comissão designada para o recebimento provisório fará constar no canhoto e no 
verso do documento fiscal a data da entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas, 
podendo essas últimas serem feitas em outro documento hábil. 

9.6.Até os primeiros dez dias úteis do mês, serão realizados os procedimentos para fins de 
recebimento definitivo dos produtos entregues no mês anterior, verificando se está em 
conformidade com o exigido no edital e com o constante da respectiva proposta do vencedor. 

9.6.1. Caso seja constatada a conformidade do objeto, será emitido Termo de 
Recebimento (definitivo), conforme anexo deste edital, e a nota encaminhada ao setor 
competente para fins de pagamento. 

9.6.2. Caso seja constatada a deficiência no fornecimento do objeto, será lavrado termo, 
no qual se consignarão as desconformidades verificadas. 

9.6.3. Quando for o caso, o contratado deverá sanar as falhas do fornecimento no prazo 
de quarenta e oito horas, para fins de novas verificações. Havendo nova 
desconformidade, ficará caracterizada a inexecução contratual pelo fornecedor. 

9.6.4. Independentemente de o fornecedor providenciar a correção das falhas no 
fornecimento, o contratante poderá aplicar ao contratado as penalidades previstas, 
levando em consideração a gravidade do descumprimento das obrigações assumidas. 

9.6.5. Os custos pelas correções do fornecimento em desconformidade correrão 
exclusivamente às expensas do contratado. 

9.7.O Câmpus Tefé não se responsabilizará pela guarda de materiais recusados, por período 
superior àquele fixado para substituição/complementação. 

9.8.Os materiais recusados somente serão devolvidos mediante Termo de Recolhimento 
emitido pelo fornecedor, autorizando para tanto quem venha retirá-los. 

9.9.O objeto somente será considerado entregue definitivamente após a verificação de todos 
os parâmetros necessários para o seu aceite, tais como: qualidade, quantidade, 
compatibilidade, autenticidade, e outros que se fizerem necessários. 

CLÁUSULA 10ª - DO REEQUILÍBRIO DOS PREÇOS 

10.1.No caso de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro por parte do contratado, este 
deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do 
novo preço, indicando fatos imprevisíveis, se não for o caso, indicar fatos previsíveis com 
consequências imprevisíveis, apresentando, dessa forma, documentos comprobatórios dos 
fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao futuro contrato. Na 
análise da solicitação, dentre outros critérios, o contratante adotará, além de ampla pesquisa 
de preços, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução 
do futuro termo. 
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10.1.1. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de 
documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido. 

10.1.2. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se 
admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do 
contrato que sejam decorrentes de preços que o contratado não teria condições de 
suportar já na época de apresentação do seu Projeto de Venda. Solicitações dessa 
natureza serão prontamente indeferidas. 

10.1.3. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 
trinta dias. 

10.1.4. Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo contratante, não será admitida 
a suspensão do fornecimento do objeto contratado. Caso isso ocorra, constituirá 
inexecução parcial das obrigações assumidas, implicando a instauração de Processo 
Administrativo para aplicação dedas sanções cabíveis. 

10.2.Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo; o prazo será 
contado a partir da manifestação do contratado, para os próximos fornecimentos para os quais 
não tenha sido ainda emitida a Ordem de Fornecimento. 

CLÁUSULA 11ª - DA FONTE DE RECURSOS 

11.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos 
provenientes do FNDE/PNAE e complementado pelos recursos da Política de Assistência 
Estudantil do IFAM Campus Tefé. 

CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1.A execução contratual será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante do contratante. 

12.2.O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade do contratado e nem confere ao contratante responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução 
contratual. 

12.3.O contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, 
em desacordo com o edital e seus anexos. 

CLÁUSULA 13ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

13.1.Este contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA 14ª - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1.Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, concomitantemente, sem o prejuízo de 
outras: 

14.1.1. Advertência, comunicando o contratado sobre o descumprimento de obrigações 
assumidas, e, conforme o caso, informando o prazo para a adoção das medidas 
corretivas cabíveis; 

14.1.2. Multa: 

14.1.2.1. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor 
do objeto a ser entregue, por dia de atraso no fornecimento do objeto, sem justa 
fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após cinco dias úteis, 
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sem o objeto tenha sido entregue, caracterizará descumprimento do contrato, 
ensejando sua rescisão. 

14.1.2.2. de mora, correspondente a 1% (um por cento) do valor do objeto 
recusado. Não havendo a troca ou a complementação do objeto recusado no 
prazo de quarenta e oito horas, caracterizará descumprimento do contrato, 
ensejando sua rescisão. Consequência idêntica terá se ocorrer nova recusa no 
mesmo fornecimento. 

14.1.2.3. de mora, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor 
do objeto, por dia, pelo atraso na retirada do objeto recusado, até o limite de cinco 
dias úteis, sem justa fundamentação e prévia comunicação à Administração. Após 
esse prazo, sem que o objeto tenha sido retirado, será considerado abandono dos 
materiais, podendo a administração dar-lhes a destinação que julgar conveniente. 

14.1.2.4. compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do 
objeto vinculado à obrigação não cumprida; 

14.1.2.4.1. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente no Câmpus Tefé, em favor do 
contratado. Caso o valor a ser descontado for superior ao crédito 
eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 
judicialmente, se necessário, e com prazo de dez dias para pagamento por 
meio de GRU. 

14.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerai pelo prazo de até dois anos; 

14.1.4. 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

14.1.4.1. Incorre nesta sanção aquele que entregar produtos de outrem, 
como se fosse de sua produção. 

14.2.A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.3.As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado, por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e nas demais cominações legais. 

14.4.Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de cinco dias úteis, ou de dez dias úteis quando se 
tratar de inidoneidade, contado a partir da data em que o fornecedor tomar ciência. 

CLÁUSULA 15ª - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

15.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

15.2.O contratante, em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses 
particulares, poderá: 

15.2.1. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO; 
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15.2.2. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou 
inaptidão do CONTRATADO; 

15.2.3. fiscalizar a execução do contrato; 

15.2.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 

15.3.Sempre que a contratante alterar ou rescindir o contrato sem culpa do contratado, deve 
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 
respectiva ou indenização por despesas já realizadas. 

CLÁUSULA 16ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1.São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, 
de 1993: 

16.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

16.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos; 

16.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

16.1.4. o atraso injustificado no início do serviço; 

16.1.5. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

16.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial; 

16.1.7. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

16.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º 
do art. 67 da Lei nº 8.666/1993; 

16.1.9. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do contratado, 
que prejudique a execução do contrato; 

16.1.10. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada ao contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato; 

16.1.11. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras 
previstas, assegurada ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

16.1.12. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração, decorrentes de fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, assegurada ao contratado o direito de optar pela suspensão de cumprimento 
de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

16.1.13. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 
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16.1.14. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

16.2.Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

16.3.A rescisão deste contrato poderá ser: 

16.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993; 

16.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 
haja conveniência para a Administração; 

16.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

16.4.A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

16.5.Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 
8.666/1993, sem que haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos 
pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

16.6.A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao contratante, além das 
sanções previstas neste instrumento. 

16.7.O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

16.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

16.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.7.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA 17ª - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

17.1.Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardadas as suas condições essenciais. 

CLÁUSULA 18ª - DOS CASOS OMISSOS 

18.1.Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato serão 
decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e 
normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste contrato, 
independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA 19ª - DA PUBLICAÇÃO 

19.1.Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLÁUSULA 20ª - DO FORO 

20.1.Fica eleito o foro da Seção Judiciária do Amazonas - Justiça Federal, Manaus-AM, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato. 
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 
Município de Tefé, ### de ### de 2015. 

 
Contratado: 

_______________________________________________________ 
Nome/Razão Social: ### 
CPF/CNPJ: ### 
Nome do responsável assinante: ### 
Função: ### 
Doc. Ident.: ### 
CPF: ### 

 
 
Contratante: 

_______________________________________________________ 
Aildo da Silva Gama 

Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Amazonas - Campus Tefé 

 

Testemunhas:  

 
1 - __________________________________ 

 
2 - __________________________________ 

Nome: Nome: 

Doc. Ident.: Doc. Ident.: 

CPF: CPF: 

 
 


