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ENDEREÇO : 

TELEFONE(S) : 

FAX: 

E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 

CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 
 

 
     Recebi do IFAM, cópia do referido Edital do referido Pregão que será realizado no 
sítio http://www.comprasnet.gov.br/ às 09:00 horas (hora local) 11:00 horas (horário de Brasília)  
do dia ....... de ............................ de 2015, concordando integralmente com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
 
 
____ /_____/2015  ____:_____   ________________________________ 

Data       Hora     Carimbo e Assinatura   
 
ATENÇÃO! 
 
Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE 
COMPROVANTE, devidamente preenchido, à Comissão de Licitação, através do e-mail 
mateus.lima@ifam.edu.br  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. 

 

EDITAL 
 

O Pregoeiro do IFAM, doravante denominado ENTIDADE DE LICITAÇÃO, designado pela 

Portaria nº 1152/GR/IFAM, de 31/07/2014, torna público aos interessados que estará reunido no dia, 
hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de 
empresas que pretendam participar do Pregão Eletrônico n° 02/2015, Processo n.º 
23443.000156/2015-71, do tipo menor preço GLOBAL, que será regido pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, Lei 12.440, 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. 
 
Anexo I: Memorial descritivo, CCU, Cronograma, BDI, Encargos sociais 
Anexo II: Carta Proposta do 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 de contrato 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:mateus.lima@ifam.edu.br
http://www.ifam.edu.br/
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DO OBJETO 

1. Constitui objeto do presente Edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM BICICLETÁRIO COM CAPACIDADE PARA 150 VAGAS PARA O 
CAMPUS IFAM MAUÉS, a fim de atender às necessidades da Entidade de Licitação, devidamente 

relacionados e especificados no Memorial descritivo – Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste 
Edital independente de transcrição. 
 
 2 DO LOCAL, DATA, HORÁRIO DE CADASTRAMENTO E DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: 
 2.1 A data para cadastramento das propostas será a partir do dia 05 de fevereiro de 2015, com 
abertura das mesmas no dia 19 de fevereiro às 11:00 hs (horário de Brasília), 09:00 hs (horário de 
Manaus) no sítio http://www.comprasnet.gov.br/ através do sistema PREGÃO-ELETRÔNICO. 
 
 3 DA PARTICIPAÇÃO 
 3.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, e estiver devidamente 
credenciada, através do sítio http://www.comprasnet.gov.br/, para acesso ao sistema eletrônico. 
 3.1.1 As empresas deverão estar cadastradas e habilitadas com sua 
documentação obrigatória e parcial válidas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores-SICAF. 
 3.1.2.. 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. 
 3.1.3 A empresa participante poderá retirar o manual do pregão eletrônico para o fornecedor na 
opção PUBLICAÇÕES, subitens MANUAIS do sítio acima citado. 
 3.2 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 
no Edital. 
 3.2.1 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade do licitante, bem assim, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico ou de eventual desconexão sua. 
 3.3 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser 
exigida a comprovação a qualquer tempo. 
 3.4 Não será admitida a participação de empresas: 
 3.4.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 
em liquidação. 
 3.4.2 Que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligadas ou subsidiárias entre si. 
 3.4.3 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar com o IFAM 
, ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou Distrito Federal. 
 3.4.4 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país. 
 
 4 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 4.1 Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do sitio www.comprasnet.gov.br. 
 4.1.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 4.1.2 O credenciamento do licitante, assim como a sua manutenção, dependerá de registro 
cadastral atualizado no Sistema Integrado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, que também 
será requisito obrigatório para fins de habilitação, o qual deve ser providenciado com antecedência 
mínima de 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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 4.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 5 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
 5.1 As Propostas de Preços deverão ser apresentadas, pelo “VALOR TOTAL”, exclusivamente 
mediante o cadastramento no sistema “PREGÃOELETRÔNICO”, até o dia e hora previstos no sub-
item 2.1. 
 5.1.1 O licitante, obrigatoriamente, encaminhará através do sistema, a planilha de proposta 
conforme o anexo I, devidamente preenchida. 
 5.1.2 O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances inseridos. 
 5.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 5.3 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da 
sessão deste pregão excluindo-se o primeiro dia e incluindo o último. 
 5.4 Os preços propostos não poderão ser reajustados, em conformidade com o Decreto nº 
1.054, de 07 de fevereiro de 1994, art. 2º, parágrafo segundo e suas alterações. 
 5.5 A proposta de preços, resultante da fase de lances, contendo as especificações técnicas 
detalhadas do objeto ofertado, conforme exemplificado no ANEXO I deverá ser formulada e 
apresentada ao Pregoeiro, no Setor de Licitações, na Rua Ferreira Pena 1109 Centro – Manaus AM, 
CEP 69025-010, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento da fase 
de lances da sessão pública, com os valores unitários e totais para cada item cotado e atualizados em 
conformidade com os lances ofertados. 
 6 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 
 6.1 O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário 
previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 
publicado no DOU de 01 de junho de 2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas, em 
conformidade com o sub-item 6.1, que deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
 6.2 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 7- DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 
 7.1 Aberta a etapa competitiva (sessão pública), os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 7.1.1 Os lances serão ofertados pelo valor TOTAL. 
 7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 
 7.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema. 
 7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 7.5 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 7.6 A etapa de lances será encerrada por determinação do sistema, após solicitação do 
pregoeiro. 
 7.7 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 7.8 O pregoeiro não se responsabiliza, em hipótese nenhuma, por possíveis erros no registro 
dos lances por parte das licitantes. 
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         7.9 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os 
prazos, e demais condições definidas neste Edital. 

  
8 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 8.1 Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro efetuará o julgamento das propostas de 
preços, que poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico ou não, contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir 
sobre a sua aceitação. As propostas dos itens condicionados à apresentação de amostras só terão o 
seu julgamento após a devida análise das mesmas. 
 8.2 Após análise e aceitação da proposta, o pregoeiro anunciará o licitante vencedor 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão acerca da aceitação do valor, de modo a enquadrá-la no valor estimado. 
 8.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito, ou se o licitante 
vencedor não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, 
segundo o critério de menor preço por item e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta 
ou lance que atenda ao edital.  
 8.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior, o pregoeiro poderá ainda negociar com o licitante, no 
sentido de se obter preço melhor. 
 8.4 No caso de desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 8.4.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 
 9 DA HABILITAÇÃO 
 9.1 As condições de cadastro e habilitação parcial da(s) licitante(s) vencedora(s) serão 
verificadas “on-line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores-SICAF. 
 9.1.1 Caso a empresa tenha alguma certidão que esteja com o prazo de validade vencido, o 
licitante vencedor deverá enviar, via e-mail, as certidões válidas, que terão, se for o caso, sua 
veracidade confirmada junto ao sitio do emissor. 
 9.2 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, 
o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 9.3 O não cumprimento das condições habilitatórias implicará a inabilitação do licitante sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 9.4 Os documentos para habilitação (quando exigidos) serão encaminhados ao Pregoeiro ao 
final da sessão pública, através do e-mail mateus.lima@ifam.edu.br, sendo os originais apresentados no 
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas do encerramento da etapa de lances. 
 9.5 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da 
Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à 
nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão. 
 9.6 Os documentos deverão constar sua validade, quando isto não ocorrer a mesma será 
considerada de 30 (trinta) dias corridos a contar do dia subsequente ao da sua expedição. 
 9.7 Não serão aceitos protocolo de entrega ou solicitação de documentos de exigências do 
presente edital e seus anexos. 
 9.8 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo 
instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 
 9.9 Documentos apresentados com validade expirada acarretará a inabilitação do proponente. 
 9.10 A documentação será rubricada pelo Pregoeiro, e pela Equipe de Apoio e será anexada ao 
processo, sendo inabilitados aqueles licitantes cuja documentação esteja em desacordo com o disposto 
neste edital e/ou apresente irregularidades. 
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9.11 Todos os licitantes deverão apresentar, além do cadastramento e habilitação parcial 
junto ao SICAF: 
 a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, conforme 
disposto no § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/1993, modelo Anexo III. 
 b) Declaração de que não contratam menores de idade, em cumprimento ao disposto no inc. 
XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, modelo Anexo III 
 c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão, mediante 01 (um) ou mais atestados (ou declarações) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
 d) Comprovante de vistoria ao local dos serviços, anexo V; 
 e) Declaração exigida pela Lei 10.520/02 modelo Anexo IV. 
 f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas exigida pela LEI Nº 12.440, DE 7 DE 

JULHO DE 2011.  
 10 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão, 
qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão, mediante requerimento fundamentado e formalizado junto ao Pregoeiro, que caberá decidir 
sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
 10.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame. 
 10.3 Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de recurso, compreendida a 
manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e eventuais 
contra-razões pelos demais licitantes, que serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema 
eletrônico, em formulários próprios. 
 10.4 Qualquer recurso e impugnação contra decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 
 10.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 10.6 Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 
Licitações, do IFAM, de Segunda a Sexta-feira, de 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 h. 
 10.7 Toda impugnação ou recurso referente a este ato convocatório deverá ser protocolado no 
IFAM, nos dias e horários de expediente. 
 10.8 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. Os recursos imotivados ou 
insubsistentes não serão recebidos. 
 10.8.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 
que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 
 11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 11.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes 
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será 
submetido à homologação pelo Reitor do IFAM. 
 11.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão e constatada a regularidade 
dos atos praticados, o Reitor adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 11.3 Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado a retirar a Nota de Empenho no 
prazo de 03 (três) dias úteis. 
 11.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente em retirar a Nota de Empenho, a Sessão 
Pública será retomada e os demais licitantes convocados através de Edital, na ordem de classificação. 
 12 DO PAGAMENTO 
 12.1 O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário em sua 
conta corrente, no prazo de 15 (quinze) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente 
atestada, desde que não haja fator impeditivo provocado pelo licitante vencedor. 
 12.2 O pagamento será efetuado, obedecida a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos 
do art. 5º da Lei n.º 8.666/1993. 
 12.3 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 12.4 Caso a licitante vencedora 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 Declaração constante do Anexo VI, do art. 26 da Instrução Normativa 
SRF nº 306, de 03 abril de 2002. 
  
 13 DA EXECUÇÃO, INEXECUÇÃO 
 13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pelo IFAM, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
 a) advertência; 
 b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços não executados, pela recusa 
injustificada do adjudicatário em executar os mesmos; 
 c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total dos serviços não executados, por dia 
de atraso injustificado na entrega dos mesmos, limitados em 05 (cinco) dias; decorrido este prazo será 
aplicado o disposto na alínea anterior, sem prejuízo de demais cominações legais; 
 d) impedimento de licitar e de contratar com a União, descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais; 
 e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal, de 
competência do Ministro de Estado, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o 
pedido de reconsideração da decisão do Ministro de Estado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
 14 DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 14.1 Executar o serviço como consta do Anexo I;  
   
 15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 15.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do Processo ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição. 
 15.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação expressa do Pregoeiro em sentido contrário. 
 15.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no IFAM. 
 15.4 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito ou pelo e-mail 
mateus.lima@ifam.edu.br  ao Pregoeiro do IFAM. 
 15.5 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/ 2002, 
do Decreto 5.450/2005 e demais Decretos que regulamentam a modalidade do Pregão, da Lei 
8078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e da Lei nº 8.666/ 1993, no que couber. 
 15.16 Fazem parte do edital, como se nele transcritos fossem: 
 a) Anexo I: Memorial descritivo 

b) Anexo II: Carta Proposta do Licitante 
c) Anexo  III: Carta de Apresentação da Documentação 
d) Anexo IV:  Declaração (Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei  nº 10.520/02) 
e)Anexo V: Minuta de contrato 
 
15.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça 

Federal Seção Judiciária do Amazonas, com exclusão de qualquer outro.  
 

Manaus(AM), 
 

Manaus, ....... de ................................ de 2015 
 

Mateus Almeida Lima 
Pregoeiro 

mailto:mateus.lima@ifam.edu.br
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Este memorial apresenta a melhor solução e relação de custo benefício para a 
construção de um bicicletário para 150 bicicletas para o Campus IFAM Maués. Apresenta, 
ainda, o conjunto de especificações dos materiais e equipamentos a serem utilizados nas áreas 
comuns.  
 
2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Localização:  ESTRADA DOS MORAES, S/N – BAIRRO NOVO – MAUÉS/AM 
Tipo de construção: Construção de um bicicletário para 150 bicicletas para o Campus 

IFAM Maués. 
Área total: 340,00 m². 
Proprietário do terreno: IFAM – Campus Maués  

 
3 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA 
 

Construção de um bicicletário para 150 bicicletas para o Campus IFAM Maués, tais 
como: raspagem de terreno e colocação de piso em concreto para calçada onde se fixará o 
bicicletário, construção de um bicicletário em tubo de aço galvanizado 2”, inclusive revestido de 
pintura tipo esmalte brilhante.  
 
4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CADERNO DE ENCARGOS 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 

CONSTRUÇÃO DE UM BICICLETÁRIO PARA 150 BICICLETAS. 
 
OBJETIVO 
 

Estabelecer as diretrizes gerais para a construção de um bicicletário para 150 bicicletas 
do Campus IFAM Maués. 

.  
 
5 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 A presente especificação, juntamente com a planilha orçamentária e cronograma físico 
financeiro ficarão fazendo parte da documentação. 
 Ficam fazendo parte destas especificações no que forem aplicáveis: 

a) As normas brasileiras da ABNT; 
b) Estas especificações deverão ser seguidas, observando sempre os itens 

discriminados na planilha orçamentária. 
Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, de primeira qualidade e 
satisfarão as condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes. 
No caso de divergências entre elementos do projeto, será adotado o critério de 
prevalecimento da maior escala (detalhes). 
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6 GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
 
 A empresa contratada deverá manter uma equipe administrativa na obra contendo um 
engenheiro civil devidamente inscrito no CREA, no tempo de seis horas, sob a qual esteja 
jurisdicionada a obra. 
 
 
MESTRE DE OBRA 
 

A CONTRATADA deverá manter na obra em regime de tempo integral, um ou mais 
profissionais habilitados, conforme necessidade, com experiência em obras semelhantes e 
formação profissional na construção civil. 
 
VIGIA 
 

A CONTRATADA será responsável, durante toda a vigência do seu contrato com o 
IFAM, pelos materiais e equipamentos existentes na obra; devendo, para tanto, manter um 
sistema de vigilância nas 24 (vinte e quatro) horas do dia. 
 
7 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 
 

É de total responsabilidade da CONTRATADA toda a mobilização e desmobilização de 
pessoal, máquinas e equipamentos necessários à execução da obra. 

Placa da ora em aço galvanizado, locação da obra através de gabaritos de tábuas 
corrida pontaletadas a cada 1,5 m e limpeza manual do terreno com remoção e raspagem 
superficial. 
 
 
8 PAVIMENTAÇÃO E BICICLETÁRIO 
 

Lastro de concreto com espessura de 5 cm traço 1:2, 5:5 (cimento, areia e pedra) para 
execução de calçada onde ficará o bicicletário. Bicicletário em tubo de aço galvanizado 2” 
inclusive com fornecimento e instalação. 
 
9 PINTURA 
 

Pintura com tinta esmalte em todos os tubos galvanizados, com duas demãos, inclusive 
uma demão de zarcão. 
 
10 LIMPEZA 
 
 Limpeza e arremates finais e carga manual e remoção de entulho com transporte até 10 
km em caminhão basculante 6 m3. 
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COMPOSIÇÃO DE BDI 
 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO SIGLAS VALOR (%) 

1 Taxa de rateio da administração Central AC   3,50 

2 Taxa de custos financeiros do capital de giro CF   1,00 

3 Taxa de Risco R   0,50 

4 Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento S   1,23 

5 

T
a
x
a

s
 e
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ri
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to
s
 

T
o
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is
 4.1 COFINS 

T 

3,00 

5,65 4.2 ISS 2,00 

4.3 PIS 0,65 

6 CPRB CPRB   2,00 

7 Taxa de lucro L   8,69 

BDI (Segundo Fórmula)  = 24,96 
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ENCARGOS SOCIAIS 
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ANEXO – II 
 

 CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

Data: ___ 

Ao IFAM 

Pregão n.º 02/2015 

 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para 
a prestação dos serviços 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 serviços oferecidos são os mais atuais de mercado; 

b) Os serviços ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto ou mão-de-obra 
utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, nas condições existentes no 
Brasil. 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

a) a efetuar a prestação do serviços como previsto no Edital, contado a partir da data da 
entrega do empenho emitido pela CONTRATANTE; 

b) refazer os serviços, sem qualquer ônus à Administração Pública, 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. 

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

Localidade, aos ___ dias de ___ de ___. 

 

__(assinatura)___ 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 
 

ANEXO – III 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Data: ___ 

Edital do Pregão  n.º 02/2015 

Ao IFAM 

 

Prezados Senhores, 

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

Outrossim, declara que: 

a) está apresentando proposta para os seguintes itens; 

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, 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 02/2015, que se realizará no dia ____/_____/____, às   
______________. 
 
 
 
 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
 

 
 
 
 
 

__ ( assinatura )___ 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO n° ...../2015 destinado à contratação de empresa 
para a construção de um bicicletário para o campus IFAM 
Maués, que firmam o IFAM e a empresa 
..................................... na forma abaixo: 
 

 Aos ............ dias do mês de ........................... do ano de dois mil quinze, nesta cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas, a União, representa pelo IFAM, CNPJ nº 10.792.928/0001-00, 
neste ato representada pelo Reitor o Prof. Antônio Venâncio Castelo Branco, brasileiro, 
casado, portador do CPF/MF nº 160.418.282-20, residente em Manaus-AM, doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa .............. ............., CNPJ nº ........................., 
estabelecida na cidade de ....................., neste ato representada pelo Sr ...................., 
ocupando o cargo de ........., portador da Carteira de Identidade nº ........, ........., doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, nos termos da Lei, para a 
aquisição de 01(um) veículo para o IFAM, a ser fornecido conforme disposto no Pregão nº 
02/2015, e seus anexos os quais são partes integrantes desde a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, constante do processo 23443000156/2015-71, em consonância com o Art. 54 e 
os seguintes do capítulo III, Seção I, da Lei 8.666/93, com suas respectivas atualizações 
mediante as Cláusulas e Condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para construção de um 
bicicletário para o campus IFAM Maués, conforme discriminação constante no anexo I deste 
edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
O contratante pagará à contratada pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o 
valor de R$ ..................... 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
A vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da ordem de 
serviço. 

O prazo de execução do objeto contratual é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem de serviço a ser emitida pela CONTRATANTE. 

O prazo de emissão do Termo de recebimento provisório é de 15 (quinze) dias. 

O prazo de emissão do termo de recebimento definitivo é de 15 (quinze) dias. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO 
Este instrumento poderá será alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no 
artigo 65 da Lei n. 8.666/93 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis em favor da Contratada, mediante depósito 
bancário. Após apresentação da nota fiscal/fatura, desde que não haja fator impeditivo 
imputável à empresa. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas correspondentes ao exercício em curso correrão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
Fonte: 0112;   Elemento da despesa: 449051 
 

CLÁUSULA SETIMA – DO EMPENHO DA DESPESA 
Para atender às despesas do exercício em curso, foram emitidas as notas de empenho n. 
2015NE800006, em _____/_____/2015, no valor de R$ _________ (_____________). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
O acompanhamento e a fiscalização da execução deste contrato consiste na verificação, pelo 
contratante, da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, e serão exercidos por 
meio do Fiscal do Contrato, qual seja, o servidor indicado pelo Reitor, em conformidade com o 
art. 67 da Lei n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A contratada ficará obrigada a executar o objeto proposto nas condições estipuladas no 
Memorial Descritivo do edital do pregão n. 02/2015 e em sua proposta e, ainda: 

a) Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que os serviços sejam executados, no 
prazo, nos termos e nas condições previstas no edital e seus anexos; 

b) Realizar todas as despesas de material e mão-de-obra necessárias à perfeita execução 
dos serviços solicitados; 

c) Assegurar a reparação física e/ou financeira de todo e qualquer prejuízo que a 
CONTRATADA  venha a causar direta ou indiretamente a bens e/ou pessoas, durante a 
execução do objeto; 

d) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem como por danos 
causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrente da culpa ou dolo da 
CONTRATADA; 

e) Responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
legais, resultante da execução do contrato, ou que venham ser a ele comidado; 

f) Manter nos locais onde os serviços serão realizados e durante a sua execução, seus 
empregados devidamente uniformizados, protegidos de acordo com as exigências das 
normas de segurança do Ministério do Trabalho e Previdência Social; 

g) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por qualquer dano porventura 
causado aos móveis, utensílios, máquinas e equipamentos da CONTRATANTE, ou a 
terceiros, resultante de dolo ou culpa de seus empregados, fida a CONTRATADA 
igualmente responsável pelo desvio ou desaparecimento de bens, documentos ou 
valores de propriedade da CONTRATANTE, ou de seus funcionários, comprovadamente 
ocorrido no horário em que o prédio estiver sob os cuidados dos seus auxiliares ou 
pressupostos para execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SEUS RECURSOS 
Pelo fornecimento fora das especificações, pelo atraso na entrega e/ou descumprimento de 
qualquer cláusula contratual, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar conforme 
o caso, à contratada, as seguintes sanções: 
I – Advertência por escrito; 
II – Multa na forma prevista na subcláusula segunda desta cláusula; 
III – Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento para contratar com a 
Administração por prazo não superior a dois anos; 
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos 
limites e conforme disposições legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão contratual, de conformidade 
com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE 
Os preços inicialmente contratados não poderão ser reajustados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Os empregados e prepostos da contratada não terão qualquer vínculo empregatício com o 
contratante, correndo, por conta exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na 
época devida, observadas as disposições deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
O foro do presente contrato é o da justiça federal, seção judiciária de Manaus, Estado do 
Amazonas, com expressa renúncia da contratada a qualquer outro que tenha ou venha a 
ter, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CLÁUSULA ESSENCIAL 
Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por 
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de 
inadimplemento, sem fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento. 
E, por estarem justas e acordadas, ambas as partes assinam o presente em duas vias, de 
igual teor na presença das testemunhas abaixo. 
 
   
       Manaus, _______ de _________ de 2015. 
 

 
    ______________________   _________________________ 
 Leonor Ferreira Neto    Pela contratada 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
Nome: _____________________________ 
 
CPF: ______________________________ 
 
Nome: _____________________________ 
 
CPF: ______________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


