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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina
Setor Requisitante (Campus/Setor/Dpt):
DEPARTAMENTO DE INGRESSO - DEING/PROEN

Responsável pela Demanda:

SIAPE:

GISELLI DANDOLINI BONASSA

1653744

E-mail:

Telefone:

gisellibonassa@ifsc.edu.br

(48) 3877 - 9022

ingresso.reitoria@ifsc.edu.br

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, considerando o
Planejamento Estratégico.
Alinhamento ao PDI 2020/2024.
Está previsto no PDI 2020-204 o P1 (Estruturar a oferta educativa a partir do perfis do egresso e do
potencial aluno), cuja subdivisão alinhada com a necessidade deste pregão é o P1.1 (Percentual de
preenchimento das vagas de ingresso). Para ocupação das vagas o IFSc utiliza de várias
estratégias de seleção, entre elas a aplicação de prova. A realização desta prova tem previsibilidade
regular semestral e deve ser retomada para ingresso no segundo semestre de 2022/2 após dois
anos de aplicação suspensa devido a pandemia por COVID-19.

2. Quantidade de serviço.
Solicitamos materiais e serviços para execução de três processos de ingresso para cursos
técnicos integrados ao médio, a serem realizados em 2022/2; 2023/1 e 2023/2. O quantitativo está
elencado no anexo.

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços.
O serviço de elaboração de prova deve iniciar imediatamente após contratação de empresa. Os
demais serviços; serão demandados após confirmação do quantitativo de inscritos conforme edital
a ser publicado.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e fiscais do contrato.

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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JULIANA
VIEIRA DE
LIMA

Assinado de forma
digital por JULIANA
VIEIRA DE LIMA
Dados: 2022.03.16
16:58:17 -03'00'

Juliana Vieira de Lima

Carolina Maria Coelho

membro administrativo

membro administrativo

Luiz Felipe Rachadel

Giselli Dandolini Bonassa

Membro Técnico

Membro Requisitante

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2022.
Giselli Dandolini Bonassa

Instituto Federal de Santa Catarina
www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Emitido em 24/03/2022 08:45

Compras

RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES
Licitação: 23292.006760/2022-62 - PE 21002/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA
Assunto:
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO
Item Especificação do Item
Requisição

1

2

3

4

5

6

7

8

Unid.

Marca

Proposta

Quant.
Int.

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

3948004000014 - CATMAT:
SERVIÇO
---90
0
90
--10014
AUTO ADESIVO PARA IMPRESSÃO DIGITAL DO CANDIDATO (DIGISELO)
Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá acompanhar também lâmina ou pastilha grafitada, para utilização no Exame
de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
90
3948004000015 - CATMAT:
Serv.
---15
0
15
--10014
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVA EM BRAILE PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de PROVA EM BRAILE para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
15
3948004000017 - CATMAT:
Serv.
---- 20000
0 20000
--10014
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVAS PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de provas para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
20000
3948004000019 - CATMAT:
Serv.
---- 20000
0 20000
--10014
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARTÕES RESPOSTA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões Resposta para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
20000
3019005000117 - CATMAT:
UNIDADE ---1000
0
1000
--0
ENVELOPE DE SEGURANÇA
Envelope de Segurança Os Envelopes de Segurança com sistema de cola em sua aba o qual funciona quando a fita que protege o adesivo Hot Melt é
destacada de sua superfície e colada para lacrar o envelope. Uma vez lacrado, o mesmo não poderá ser mais aberto sem que seja violado, tornando
assim o envio da mercadoria mais seguro e perceptível a qualquer violação do objeto. Especificações Envelope plástico de segurança 500x400 mm
adesivo Quantidade: Pedido mínimo de 100 unidades
959/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
1000
3948004000020 - CATMAT:
SERVIÇO
---150
0
150
--10014
LOCAÇÃO DE SALAS PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. Aproximadamente 100 salas para os turnos matutino e vespertino,
para todos os municípios e entorno dos câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo
de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
150
3948004000021 - CATMAT:
SERVIÇO
---15
0
15
-10014
PROVA EM LIBRAS: TRADUÇÃO DA PROVA EM PORTUGUÊS PARA LIBRAS E PROVA GRAVADA EM LIBRAS E DIAGRAMADA PARA O
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e Prova gravada em Libras e diagramada para os Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência. A prova deverá ser
entregue em DVD.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
15

--

3948004000023 - CATMAT:
SERVIÇO
---270
0
270
--10014
SERVIÇO DE ANÁLISE CRÍTICA DE QUESTÃO DE PROVA (FORMATAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO, VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO ORTOGRÁFICA,
ANÁLISE DAS QUESTÕES E GABARITO) DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de análise crítica de questão de prova (formatação/diagramação, verificação/avaliação ortográfica, análise das questões e gabarito) para a
aplicação das provas dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada por profissionais com formação mínima em
Licenciatura, experiência profissional da rede Educação Profissional e Tecnológica (EPT) federal, e currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso
do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
270
TOTAL LICITADO:

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item Especificação do Item
Requisição

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Unid.

Marca

Proposta

Quant.
Int.

Quant.
Ext.

Quant.
Total

Valor Unit.

Total

Unidade
Unidade
Gestora

3948004000026 - CATMAT:
SERVIÇO
---30
0
30
--10014
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
30
3948004000028 - CATMAT:
SERVIÇO
---60
0
60
--0
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL DE PROVA DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de salas) de local de prova para a aplicação das provas dos Exames de Classificação 2020/2021, no
valor mínimo de R$ 175,00 líquido para cada coordenador, por turno de trabalho, para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
60
3948004000047 - CATMAT:
Serv.
---270
0
270
--10014
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E/OU SOMATÓRIAS E/OU DISCURSIVAS DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias e/ou discursivas de prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232 elaboradas por professores com formação mínima em Licenciatura na área requerida, e currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
270
3948004000034 - CATMAT:
SERVIÇO
---60
0
60
-10014
SERVIÇO DE FISCAL PARA ATENDIMENTO ESPECIAL (INTÉRPRETE/LEDOR/TRANSCRITOR/GUIA-INTÉRPRETE DE SURDO
CEGOS/LEDORES ACOMPANHANTES DA PROVA BRAILE) EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de fiscal para atendimento especial (Intérprete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de surdo cegos/Ledores acompanhantes da prova Braille)
com hora adicional, para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus do IFSC, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
60

--

3948004000035 - CATMAT:
SERVIÇO
---200
0
200
--10014
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE SALA E DE CORREDOR (INCLUSA CAPACITAÇÃO) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2
para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da Contratada, os cronogramas e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor
mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno de trabalho.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
200
3948004000037 - CATMAT:
SERVIÇO
---- 20000
0 20000
-10014
SERVIÇO DE LEITURA DE CARTÃO-RESPOSTA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A leitura dos cartões deverá ser realizada nas
dependências da Reitoria do IFSC ou na sede da contratada, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas
deste Termo de Referência.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
20000

--

3948004000039 - CATMAT:
SERVIÇO
---225
0
225
--10014
SERVIÇO DE LIMPEZA PARA OS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, para todos os câmpus do IFSC, conforme
as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00, por turno de
trabalho.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
225
3948004000041 - CATMAT:
SERVIÇO
---150
0
150
--10014
SERVIÇO DE SAÚDE (ENFERMEIRO/TÉCNICO DE ENFERMAGEM) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para
todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor
mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de trabalho.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
150
3948004000043 - CATMAT:
SERVIÇO
---150
0
150
--10014
SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido para cada contratado, por
turno de trabalho.
593/2022
11010401 DIRETORIA DE ENSINO
150

TOTAL LICITADO:

R$ 0,00
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E-mail de IFSC - Re: Previsão no PAT 2022 - Ingresso

Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

Re: Previsão no PAT 2022 - Ingresso
1 mensagem
OIZES VIEIRA MENDES <oizes.mendes@ifsc.edu.br>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

14 de março de 2022 09:34

Bom dia, Ju.
No IFSC Rede 2022 há a previsão de R $194.000 sendo divididos R $49.000 para a aplicação e R $145.000 para
impressão.
Atenciosamente,
Oizes Vieira Mendes
Em seg., 14 de mar. de 2022 às 08:38, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Bom dia
Estou finalizando a montagem do processo de licitação para ingresso de alunos, e necessito que conste a
previsão do recurso para esta licitação no PAT 2022, mas não localizei no site... Mesmo sendo uma versão
provisória, não homologada, que possa sofrer ajustes, vocês tem como me encaminhar por gentileza a previsão?
A Giselli, do ingresso, explicou que o recurso está previsto no IFSC REDE.
Tem como me passar até amanhã?
Fico no aguardo, JU
-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
-Oizes Vieira Mendes
Coordenador de Planejamento
Diretoria de Gestão do Conhecimento
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Prodin
(48) 3877-9003

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xfgG2teauIDp5fuLnjkJKvVyZd7Jc6T5SDUYfJ2hIWm2XD/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&permt…
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Sarmento Concursos Ltda
Página 1 de 3

ORÇAMENTO
Ao
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – IFSC.
RAZÃO SOCIAL: SARMENTO CONCURSOS LTDA
CNPJ/MF: 08.377.069/0001-40
INSC. MUNICIPAL:
INSC. ESTADUAL: ISENTA
126295006
ENDEREÇO: AV. CORONEL ULISSES
BAIRRO: JARDIM SÃO
CEP: 79.041-580
DE LIMA, N° 310
LOURENÇO
CIDADE/UF: CAMPO GRANDE – MS
TELEFONE: (67) 99980-3301
EMAIL: licitacao@gruposarmento.com
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4211-0
C/C: 5819-X
REPRESENTANTE LEGAL: ADALGIZO LUIZ VARGAS SARMENTO – SÓCIO PROPRIETÁRIO
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 043.344 SSP/MS
CPF: 305.698.001-10

Item
1

Especificação do Item
3948004000014 - CATMAT: 0

Unid.
Quant. Int. Quant. Ext. Quant. Total Valor Unit.
Total
SERVIÇO 90
0
90
R$ 100,00
R$ 9.000,00

2

AUTO ADESIVO PARA IMPRESSÃO DIGITAL DO CANDIDATO (DIGISELO)
Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá acompanhar também lâmina ou pastilha grafitada, para
utilização no Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.
3948004000015 - CATMAT: 0
Serv.
15
0
15
R$ 300,00
R$ 4.500,00

3

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVA EM BRAILE
PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de PROVA EM BRAILE para os Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência.
3948004000017 - CATMAT: 0
Serv.
30000
0
30000
R$ 24,00
R$ 720.000,00

4

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVAS PARA O
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de provas para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
3948004000019 - CATMAT: 0
Serv.
30000
0
30000
R$ 5,00
R$ 150.000,00

5

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARTÕES RESPOSTA PARA O EXAME
DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões Resposta para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
3948004000020 - CATMAT: 0
SERVIÇO 150
0
150
R$ 350,00
R$ 52.500,00

6

LOCAÇÃO DE SALAS PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. Aproximadamente 100 salas para os turnos
matutino e vespertino, para todos os municípios e entorno dos câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
3948004000021 - CATMAT: 0
SERVIÇO 15
0
15
R$ 5.000,00 R$ 75.000,00
Av. Coronel Ulisses de Lima, n° 310 - CAMPO GRANDE – MS - CEP: 79.041-580 - Fones: (67) 99980-3301
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PROVA EM LIBRAS: TRADUÇÃO DA PROVA EM PORTUGUÊS PARA LIBRAS E PROVA GRAVADA EM LIBRAS
E DIAGRAMADA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e Prova gravada em Libras e diagramada para os Exame
de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas
do termo de Referência. A prova deverá ser entregue em DVD.
3948004000047 - CATMAT: 0
SERVIÇO 270
0
270
R$ 350,00
R$ 94.500,00

7

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E/OU SOMATÓRIAS E/OU DISCURSIVAS
DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias e/ou discursivas de prova dos Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2 elaboradas por professores com formação mínima em Licenciatura na área requerida, experiência
profissional da rede Educação Profissional e Tecnológica Profissional e Tecnológica (EPT) federal e experiência comprovada
em realização de provas de concursos, e currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
3948004000023 - CATMAT: 0
SERVIÇO 270
0
270
R$ 350,00
R$ 94.500,00

8

SERVIÇO DE ANÁLISE CRÍTICA DE QUESTÃO DE PROVA (FORMATAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO,
VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO ORTOGRÁFICA, ANÁLISE DAS QUESTÕES E GABARITO) DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de análise crítica de questão de prova (formatação/diagramação, verificação/avaliação ortográfica, análise das questões
e gabarito) para a aplicação das provas dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada por
profissionais com formação mínima em Licenciatura na área requerida, experiência profissional da rede Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em realização de provas de concursos, e
currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.
3948004000026 - CATMAT: 0
SERVIÇO 30
0
30
R$ 750,00
R$ 22.500,00

9

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO EXAME
DE CLASSIFICAÇÃOServiço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência.
3948004000028 - CATMAT: 0
SERVIÇO 60
0
60
R$ 1.550,00 R$ 93.000,00

10

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL DE PROVA DE LOCAL DE PROVA PARA
A APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de salas) de local de prova para a aplicação das provas dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido para cada coordenador, por turno de trabalho,
para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste
Termo de Referência.
3948004000034 - CATMAT: 0
SERVIÇO 60
0
60
R$ 350,00
R$ 21.000,00

11

SERVIÇO DE FISCAL PARA ATENDIMENTO ESPECIAL (INTÉRPETE/LEDOR/TRANSCRITOR/GUIA-INTÉRPRETE
DE SURDO CEGOS/LEDORES ACOMPANHANTES DA PROVA BRAILE) EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de fiscal para atendimento especial (Intérpete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de surdo cegos/Ledores acompanhantes
da prova Braille) com hora adicional, para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para
todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência.
3948004000035 - CATMAT: 0
SERVIÇO 200
0
200
R$ 255,00
R$ 51.000,00

Av. Coronel Ulisses de Lima, n° 310 - CAMPO GRANDE – MS - CEP: 79.041-580 - Fones: (67) 99980-3301
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SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE SALA E DE CORREDOR (INCLUSA CAPACITAÇÃO) PARA APLICAÇÃO DO
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 20222, 2023-1 e 2023-2 para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da Contratada, os cronogramas e as especificações
técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno de trabalho.
3948004000037 - CATMAT: 0
SERVIÇO 30000
0
30000
R$ 5,50
R$ 165.000,00

13

SERVIÇO DE LEITURA DE CARTÃO-RESPOSTA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A leitura dos cartões deverá ser
realizada nas dependências da Reitoria do IFSC ou na sede da contratada, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
3948004000039 - CATMAT: 0
SERVIÇO 225
0
225
R$ 230,00
R$ 51.750,00

14

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA OS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, para todos os
câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência. Valor mínimo de R$ 100,00, por turno de trabalho.
3948004000041 - CATMAT: 0
SERVIÇO 150
0
150
R$ 550,00
R$ 82.500,00

15

SERVIÇO DE SAÚDE (ENFERMEIRO/TÉCNICO DE ENFERMAGEM) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2 para todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de trabalho.
3948004000043 - CATMAT: 0
SERVIÇO 150
0
150
R$ 355,00
R$ 53.250,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00 líquido para cada contratado, por turno de trabalho.
TOTAL

R$ 1.740.000,00

Valor total: R$ 1.740.000,00 (um milhão, setecentos e quarenta mil reais).
Validade do Orçamento: 30 (trinta) dias.
Campo Grande/MS, 8 de fevereiro de 2022.

Adalgizo Luiz Vargas Sarmento
(ZIZO)
Diretor Administrativo e TI
( 67 99980-3301
* zizo@gruposarmento.com
* licitacao@gruposarmento.com

Av. Coronel Ulisses de Lima, n° 310 - CAMPO GRANDE – MS - CEP: 79.041-580 - Fones: (67) 99980-3301
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00109/2021 (SRP)
Às 10:05 horas do dia 21 de junho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. RICARDO DA SILVEIRA PORTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
23080017540202118, Pregão nº 00109/2021.

Resultado da Homologação
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 407.000,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 228.000,0000 , com
valor negociado a R$ 226.000,0000 .
Itens do grupo:
1 - Caderno
2 - Caderno
3 - Caderno
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Caderno
Descrição Complementar: CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR Caderno de prova para vestibular - prova 1
Quantidade: 100.000 cadernos Descrição: Caderno com miolo de 32 páginas, divididos em 9 tipos distintos, ficando a
quantidade de cada tipo a ser definida posteriormente. 1 - Especificação da Capa: a) Papel: Offset 90gr; b) Cores: 4x1
cores; c) Formato aberto: 41x27,5; d) Formato fechado: 20,5x27,5; e) Arte final: a ser elaborada pela Contratada, a
partir de protótipos fornecidos pela Contratante. 2 - Especificação do Miolo: a) Papel: Offset 75gr; b) Cores: 1x1 cor; c)
Formato fechado: 20,5x27,5; d) Tinta de impressão: uso de tinta de boa qualidade na impressão para evitar decalque e
manchas. 3 - Acabamento: Dobra, intercalação, grampeamento e refile automatizados, reparte, colocação em sacos
plásticos, etiquetagem e colocação em malotes (sacos plásticos, etiquetas e malotes fornecidos pela Contratante).
CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,7200
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,9800 e a quantidade
de 100.000 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

21/06/2021
Adjudicado
10:05:22
Homologado

21/06/2021
10:06:06

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GRAFICA PRINT INDUSTRIA E
EDITORA EIRELI, CNPJ/CPF:73.783.649/0001-08, Melhor lance : R$ 0,9800

RICARDO DA
SILVEIRA
PORTO

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Caderno
Descrição Complementar: CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR Caderno de prova para vestibular - prova 2
Quantidade: 100.000 cadernos Descrição: Caderno com miolo de 32 páginas, divididos em 4 tipos distintos, ficando a
quantidade de cada tipo a ser definida posteriormente. 1 - Especificação da Capa: a) Papel: Offset 90gr; b) Cores: 4x1
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=948084&tipo=t
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cores; c) Formato aberto: 41x27,5; d) Formato fechado: 20,5x27,5; e) Arte final: a ser elaborada pela Contratada, a
partir de protótipos fornecidos pela Contratante. 2 - Especificação do Miolo: a) Papel: Offset 75gr; b) Cores: 1x1 cor; c)
Formato fechado: 20,5x27,5; d) Tinta de impressão: uso de tinta de boa qualidade na impressão para evitar decalque e
manchas. 3 - Acabamento: Dobra, intercalação, grampeamento e refile automatizados, reparte, colocação em sacos
plásticos, etiquetagem e colocação em malotes (sacos plásticos, etiquetas e malotes fornecidos pela Contratante).
CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,5900
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,9400 e a quantidade
de 100.000 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GRAFICA PRINT INDUSTRIA E
EDITORA EIRELI, CNPJ/CPF:73.783.649/0001-08, Melhor lance : R$ 0,9400

21/06/2021
Adjudicado
10:05:22
Homologado

21/06/2021
10:06:06

RICARDO DA
SILVEIRA
PORTO

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Caderno
Descrição Complementar: CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR Caderno de prova para vestibular - prova 3
Quantidade: 100.000 cadernos Descrição: Caderno com miolo de 8 páginas de um único tipo. 1 - Especificação da Capa:
a) Papel: Offset 90gr; b) Cores: 4x1 cores; c) Formato aberto: 41x27,5; d) Formato fechado: 20,5x27,5; e) Arte final: a
ser elaborada pela Contratada, a partir de protótipos fornecidos pela Contratante. 2 - Especificação do Miolo: a) Papel:
Offset 75gr; b) Cores: 1x1 cor; c) Formato fechado: 20,5x27,5; d) Tinta de impressão: uso de tinta de boa qualidade na
impressão para evitar decalque e manchas. 3 - Acabamento: Dobra, intercalação, grampeamento e refile automatizados,
reparte, colocação em sacos plásticos, etiquetagem e colocação em malotes (sacos plásticos, etiquetas e malotes
fornecidos pela Contratante). CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 0,7600
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,3600 , com valor
negociado a R$ 0,3400 e a quantidade de 100.000 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

21/06/2021
10:05:22

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:GRAFICA PRINT INDUSTRIA E
EDITORA EIRELI, CNPJ/CPF:73.783.649/0001-08, Melhor lance : R$ 0,3600,
Valor Negociado : R$ 0,3400

Homologado

21/06/2021
10:06:06

RICARDO DA
SILVEIRA
PORTO

Item: 4
Descrição: Caderno
Descrição Complementar: CADERNO DE PROVA PARA CONCURSO CADERNO DE PROVA PARA CONCURSO Quantidade:
100.000 cadernos Descrição: Caderno de prova sem capa em preto e branco, contendo em média 20 páginas (variando
de 16 a 32 páginas) com vários tipos (dependendo do concurso) e com quantidades por tipo também variáveis. Especificação do Miolo: a) Papel: Offset 75gr; b) Cores: 1x1 cor; c) Formato fechado: 20,5x27,5; d) Tinta de impressão:
uso de tinta de boa qualidade na impressão para evitar decalque e manchas. - Acabamento: Dobra, intercalação,
grampeamento e refile automatizados, reparte, colocação em sacos plásticos, etiquetagem e colocação em malotes
(sacos plásticos, etiquetas e malotes fornecidos pela Contratante). CADERNO DE PROVA PARA CONCURSO
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1,6800
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,9500 e a quantidade
de 100.000 Unidade .
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Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

18/06/2021
13:32:29

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E
EDITORA EIRELI, CNPJ/CPF: 73.783.649/0001-08, Melhor lance: R$ 0,9500

Homologado

21/06/2021
10:05:56

RICARDO DA
SILVEIRA
PORTO

Fim do documento
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2021 (SRP)
Às 18:01 horas do dia 24 de fevereiro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. RICARDO DA SILVEIRA PORTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
23080043411202002, Pregão nº 00012/2021.

Resultado da Homologação
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 159.275,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COME , pelo melhor lance de R$
127.840,0000 , com valor negociado a R$ 123.500,0000 .
Itens do grupo:
1 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
2 - BLOCO RASCUNHO
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: CARTÃO-RESPOSTA PARA VESTIBULAR E CONCURSO Cartões-resposta 1.1 - Quantidade e
dados para personalização: 350.000 cartões personalizados com os seguintes dados variáveis: nome, número de
inscrição, dados do evento, cargo ou tipo/cor da prova, local, setor, grupo, ordem e código de barras relativo ao número
de inscrição e prova. 1.2 - Especificação dos cartões-resposta: a) Formulário/cartão tamanho A4, papel offset 90 g/m² na
cor branca, específico para impressão a laser, considerando o seguinte esquema de cores: a1) Esquema de Cores 1:
Sendo o lote de todos os cartões impressos considerando a combinação de Azul com Preto (Combinação 1) ou Verde com
Preto (Combinação 2); a2) Esquema de Cores 2: Sendo impresso dois lotes, com a mesma quantidade de cartões, sendo
um impresso utilizando a Combinação 1 e outro a Combinação 2 do item a1; b) Formulário plano, impresso frente com
dados cadastrais dos candidatos e código de barras; c) Formulário desenvolvido e impresso de acordo com especificações
técnicas, que permitam seu reconhecimento e processamento pelo software Remark Office OMR; d) Fonte do código de
barras l2 e 5 DEMAIS INFORMAÇÕES VIDE EDITAL
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 350.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 0,2581
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COME , pelo melhor lance de R$
0,2288 , com valor negociado a R$ 0,2200 e a quantidade de 350.000 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/02/2021
11:00:09

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THOMAS GREG & SONS GRAFICA
E SERVICOS, INDUSTRIA E COME, CNPJ/CPF:03.514.896/0001-15, Melhor lance :
R$ 0,2288

Volta de
fase

19/02/2021
14:40:44

-

Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado

24/02/2021
14:58:39

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THOMAS GREG & SONS GRAFICA
E SERVICOS, INDUSTRIA E COME, CNPJ/CPF:03.514.896/0001-15, Melhor lance :
R$ 0,2288, Valor Negociado : R$ 0,2200

Homologado 24/02/2021
18:01:00

RICARDO
DA

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=901668&tipo=t
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SILVEIRA
PORTO
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: BLOCO RASCUNHO
Descrição Complementar: CADERNO DE RESPOSTA PARA REDAÇÃO OU QUESTÕES DISCURSIVAS Cadernos de folhas
oficiais de resposta de redação e de questões discursivas 1.1 - Quantidades: 150.000 cadernos sem capa personalizados
com os seguintes dados variáveis: número de inscrição, código de barras, local, setor, grupo e ordem. 1.2 - Especificação
dos cadernos: a) Formado por 1 folha personalizada individualmente; o layout da folha será fornecido pela Contratante;
a1) A personalização poderá ocorrer mais de uma vez em cada uma das faces do papel e será definida no layout
fornecido pela contratada e deverá ser aprovado pelo contratante; b) Papel A3, de 75 a 90 g/m²; c) A folha deverá ser
dobrada ao meio, ficando com as dimensões de uma folha A4; d) Formulário plano, impresso frente com dados cadastrais
dos candidatos e código de barras; e) Formulário desenvolvido e impresso de acordo com especificações técnicas, que
permitam seu reconhecimento e processamento pelo software Remark Office OMR; f) Fonte do código de barras I2 de 5
ou Code 39 ou outro padrão aceito pelo software citado; g) Formulário com bolhas/círculos para preenchimento manual;
DEMAIS INFORMAÇÕES VIDE EDITAL.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 0,4596
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COME , pelo melhor lance de R$
0,3184 , com valor negociado a R$ 0,3100 e a quantidade de 150.000 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/02/2021
11:00:09

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THOMAS GREG & SONS GRAFICA
E SERVICOS, INDUSTRIA E COME, CNPJ/CPF:03.514.896/0001-15, Melhor lance :
R$ 0,3184

Volta de
fase

19/02/2021
14:40:44

-

Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado

24/02/2021
14:58:39

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:THOMAS GREG & SONS GRAFICA
E SERVICOS, INDUSTRIA E COME, CNPJ/CPF:03.514.896/0001-15, Melhor lance :
R$ 0,3184, Valor Negociado : R$ 0,3100

Homologado

24/02/2021
18:01:00

RICARDO
DA
SILVEIRA
PORTO

Fim do documento
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MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Base Aérea dos Afonsos
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021 (SRP)
Às 18:54 horas do dia 06 de abril de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ALEX FRANKLIN PONTES SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
67564029429202026, Pregão nº 00001/2021.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Recrutamento e Seleção de Pessoal / Concurso Público / Vestibular
Descrição Complementar: Contratação de serviço de empresa de eventos com a finalidade de disponibilizar espaço
físico para acomodação dos candidatos para os exames de admissão ou seleção a Força Aérea Brasileira a serem
realizados no Estado do Rio de Janeiro, sob responsabilidade do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica do Rio de Janeiro (SEREP-RJ), respeitando as condições mínimas estabelecidas nos editais de cada processo
seletivo (vide detalhamento do item no Termo de Referência).
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 95.000
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 31,5100
Intervalo Mínimo entre Lances: Situação: Homologado
Adjudicado para: CARIOCA SOLUTION EIRELI , pelo melhor lance de R$ 14,6700 e a quantidade de 95.000
Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

06/04/2021
Adjudicado
18:52:55
Homologado

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: CARIOCA SOLUTION
EIRELI, CNPJ/CPF: 22.567.346/0001-09, Melhor lance: R$ 14,6700

06/04/2021 ALEX FRANKLIN
18:54:38
PONTES SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=910236&tipo=t
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E-mail de IFSC - URGENTE - A/C Juliana - Alterações nos itens requisitados para pregão ingresso (23292.006760/2022-62 …

Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

URGENTE - A/C Juliana - Alterações nos itens requisitados para pregão ingresso
(23292.006760/2022-62 - PE 21002/2022- REI
1 mensagem
Giselli Dandolini Bonassa <gisellibonassa@ifsc.edu.br>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

25 de março de 2022 08:18

Olá Ju.
Estive avançando nas conversas para cotizar o processo de seleção entre os câmpus e obtivemos a negativa do
Câmpus Palhoça em realizar as provas em braille e em LIBRAS. Então vamos ter que incluir novamente esses itens
no pregão para o exame de classificação 2022/2. São os itens: 2 e 6.
Desculpe o transtorno.
---Giselli Dandolini Bonassa
Portaria IFSC Nº 3121, de 21/10/2021
Assistente Social - CRESS Nº3229/12ªR
Departamento de Ingresso-DEING
Pró-Reitoria de Ensino
(48) 3877-9022
Instituto Federal de Santa Catarina
Rua 14 de Julho, Coqueiros, Florianópolis/SC
CEP: 88075-010 - www.ifsc.edu.br

Em ter., 22 de mar. de 2022 às 16:23, Giselli Dandolini Bonassa <gisellibonassa@ifsc.edu.br> escreveu:
Olá!
Sobre a arrecadação de 2019, vou verificar. Porém não tenho esperança de encontrar algo.
Sobre o quantitativo dos itens, me equivoquei. Eu escrevi o que vamos tentar fazer. Mas para fins do edital de
pregão, temos que prever todos os itens. Então a informação correta é apenas:
Ingresso 2022/2: 3500 inscrições
Itens a serem contratados: itens 14, 15 e 16 + envelope de segurança
Ingresso 2023/1: 10000 inscrições
Itens a serem contratados: todos os itens + envelope de segurança

Ingresso 2023/2: 10000 inscrições
Itens a serem contratados: todos os itens + envelope de segurança

Obrigada pela parceria.
---Giselli Dandolini Bonassa
Portaria IFSC Nº 3121, de 21/10/2021
Assistente Social - CRESS Nº3229/12ªR
Departamento de Ingresso-DEING
Pró-Reitoria de Ensino
(48) 3877-9022
Instituto Federal de Santa Catarina

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xp6yoSDhBnjmEXhZwecZTyxGnv0akJoU9zrthuQgclg5QY/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&per…

1/3

16

25/03/2022 11:31

E-mail de IFSC - URGENTE - A/C Juliana - Alterações nos itens requisitados para pregão ingresso (23292.006760/2022-62 …

Rua 14 de Julho, Coqueiros, Florianópolis/SC
CEP: 88075-010 - www.ifsc.edu.br

Em ter., 22 de mar. de 2022 às 14:47, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Boa tarde Giselli,
Ficamos em dúvida em relação a informação abaixo:
Ingresso 2022/2: 3500 inscrições
Itens a serem contratados: itens 14, 15 e 16 + envelope de segurança
Ingresso 2023/1: 10000 inscrições
Itens a serem contratados: itens 13, 14, 15 e 16 + envelope de segurança

Ingresso 2023/2: 10000 inscrições
Itens a serem contratados: itens 3, 4, 13, 14, 15 e 16 + envelope de segurança

Entendemos, após a reunião de hoje, que somente no ingresso 2022/2 é que o IFSC iria contratar menos itens,
mas que nos demais ingressos, todos serão necessários. O texto acima nos informa que haverão itens do
pregão que não serão contratados em nenhum dos ingressos. Estes itens deverão ser excluídos? Poderias
esclarecer, por favor?
Obrigada!
At.te,
Carolina Coelho

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

Em ter., 22 de mar. de 2022 às 10:57, Giselli Dandolini Bonassa <gisellibonassa@ifsc.edu.br> escreveu:

Bom dia Ju.

Considerando nossa reunião realizada em 22/03 e suas orientações, encaminho quadro de
requisições com quantitativos atualizados (destaque em vermelho) e a especificação de
novo item a ser acrescentado no quadro de especificações mínimas (envelope de
segurança).
Por oportuno, informo que os itens 7 e 10 estão repetidos. Favor corrigir o item 7
para SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E/OU SOMATÓRIAS E/OU
DISCURSIVAS DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO.

Ingresso 2022/2: 3500 inscrições
Itens a serem contratados: itens 14, 15 e 16 + envelope de segurança
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xp6yoSDhBnjmEXhZwecZTyxGnv0akJoU9zrthuQgclg5QY/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&per…
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E-mail de IFSC - URGENTE - A/C Juliana - Alterações nos itens requisitados para pregão ingresso (23292.006760/2022-62 …

Ingresso 2023/1: 10000 inscrições
Itens a serem contratados: itens 13, 14, 15 e 16 + envelope de segurança

Ingresso 2023/2: 10000 inscrições
Itens a serem contratados: itens 3, 4, 13, 14, 15 e 16 + envelope de segurança

Características do Envelope de Segurança
Os Envelopes de Segurança com sistema de cola em sua aba o qual funciona quando a
fita que protege o adesivo Hot Melt é destacada de sua superfície e colada para lacrar o
envelope. Uma vez lacrado, o mesmo não poderá ser mais aberto sem que seja violado,
tornando assim o envio da mercadoria mais seguro e perceptível a qualquer violação do
objeto.
Especificações
Envelope plástico de segurança 500x400 adesivo
Quantidade:
1000 envelopes, considerando os três processos
Os orçamentos seguem anexos.
At.te
---Giselli Dandolini Bonassa
Portaria IFSC Nº 3121, de 21/10/2021
Assistente Social - CRESS Nº3229/12ªR
Departamento de Ingresso-DEING
Pró-Reitoria de Ensino
(48) 3877-9022
Instituto Federal de Santa Catarina
Rua 14 de Julho, Coqueiros, Florianópolis/SC
CEP: 88075-010 - www.ifsc.edu.br

-Atenciosamente

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xp6yoSDhBnjmEXhZwecZTyxGnv0akJoU9zrthuQgclg5QY/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&per…
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E-mail de IFSC - Re: Dados para preenchimento do ETP

Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

Re: Dados para preenchimento do ETP
1 mensagem
Coordenadoria de Ingresso - Reitoria <ingresso.reitoria@ifsc.edu.br>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

14 de março de 2022 11:28

Olá Ju.
Estamos praticando o valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais).
Obrigada,
Giselli
-Departamento de Ingresso (DEING)
Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010
www.ifsc.edu.br
Em seg., 14 de mar. de 2022 às 10:42, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Oi, Giselli, A PRODIN me passou que a previsão é de 194 mil... E quanto ao valor advindo das inscrições, tu
consegue me estimar qual será o valor que o IFSC arrecadará com inscrições?
Fico no aguardo, Ju
Em sex., 11 de mar. de 2022 às 14:02, Coordenadoria de Ingresso - Reitoria <ingresso.reitoria@ifsc.edu.br>
escreveu:
Boa tarde Ju.
Também não localizei o PAT (tenho uma planilha de uso interno e restrito). Veja com a PRODIN, por favor. O
recurso para o Ingresso foi previsto no IFSC REDE.
Sobre as outras questões, respondo:
- quando falamos período, estamos falando de 6h trabalhadas.
- penso que sobre o ensalamento, podemos especificar que a ocupação deverá seguir as normas sanitárias do
estado de SC para COVID-19 vigentes à época de processamento do ensalamento. Por que até lá pode ser
flexibilizada ou retroceder.
O quê acha?
Giselli
-Departamento de Ingresso (DEING)
Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010
www.ifsc.edu.br
Em qui., 10 de mar. de 2022 às 11:17, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Oi, Giselli, bom dia!
Eu não achei no site do IFSC a versão do PAT 2022 onde consta a previsão, acho que ainda tem uma versão
final, certo? Tem como me passar?
Mais algumas questões que eu preciso colocar no processo:
Remuneração do fiscal de sala, de corredor, limpeza e segurança (valor mínimo de R$ 100,00 por contratado
- por período...
O que é o período? É uma diária? É uma manhã ou uma tarde? Até quantas horas?
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Providenciar o ensalamento de candidatos aos cursos do IFSC, quando for necessário alocar espaço externo
ao da instituição, conforme a necessidade de cada prova, até 10 dias antes da aplicação da prova. A distância
dos locais não poderá ser superior a 20 Km de cada Câmpus do IFSC para o qual o candidato se inscreveu,
exceto nos casos comprovados de impossibilidade de atendimento desta exigência. As salas de aula deste
local deverão ter capacidade para o mínimo de 30 candidatos, serem ventiladas, com mobílias em bom
estado de conservação e iluminação adequada. Todo o processo será submetido a aprovação do IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público.
Alguma orientação quanto ao espaçamento dos candidatos e normas de COVID?
Seriam essas questões. Sigo no aguardo, Ju!
Em qua., 9 de mar. de 2022 às 11:57, Coordenadoria de Ingresso - Reitoria <ingresso.reitoria@ifsc.edu.br>
escreveu:
Bom dia Ju.
Seguem as respostas às questões solicitadas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento: (Demonstração do alinhamento entre a
contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de
Contratações)
RESPOSTA: O Exame de Classificação para os cursos integrados por meio de seleção com prova é uma
prática do IFSC que foi suspenso durante a pandemia por COVID-19, respeitando-se as normas e
orientações dos órgãos de saúde epidemiológicos. Passados dois anos, com as flexibilizações de tais
normas diante do quadro atual de contágio e controle da COVID-19, o IFSC estabeleceu no PAT 2022 a
retomada do exame presencial por prova a partir do semestre 2022-2.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação (Demonstrar os ganhos diretos e indiretos que
se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável e
sempre que possível, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.(inciso X, art. 7º, IN 40/2020) De acordo com o
art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.
RESPOSTA: A realização de um certame com aplicação presencial de prova, exige etapas e serviços
encadeados como: elaboração de prova, impressão, aplicação e correção. Algumas etapas são executadas
diretamente pelo IFSC coordenadas pelo Departamento de Ingresso, responsável pelas seleções de novos
alunos, como elaboração e divulgação dos editais, recebimento de inscrições, publicações e contatos com
candidatos. Contudo, a instituição não tem toda a infraestrutura necessária, precisando contratar serviços.
São serviços não realizáveis pelo IFSC como a reprodução das provas e leitura de cartão respostas e
também de pessoal. Este último, mesmo com a adesão dos servidores para elaboração e aplicação de
prova, é facultativo e, portanto, é preciso ter segurança de contratação dos serviços acaso não sejam
supridas na íntegra pelos próprios servidores.
13 . Providências a serem Adotadas
Informar, se houver, todas as providências a serem adotadas pela administração previamente
à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados
para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização;(inciso XI,
art. 7º, IN 40/2020)
De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.
RESPOSTA: O Departamento de Ingresso, com base nos histórico de seleções e pregões já realizados, em
articulação com setor de Compras e Contratos, elaborou planilha de requisitos, mensurando itens
necessários e quantitativos adequados. Também elaborou e publicou edital de chamada pública para
servidores ativos e inativos para colaboração por adesão à elaboração de questão de prova, análise crítica
da mesa e diagramação, com intuito e não precisar contratar este serviço. Para esta atividade, estão
previstas formações com os colaboradores. O setor também tem orientações padronizadas que são
replicadas a todo novo processo por prova, seja para captação de servidores para execução dos serviços
de fiscalização de prova, como para coordenação do processo em loco. A fiscalização do contrato não está
sob responsabilidade do DEING.
Ju, veja se é isso que queres. Eu já havia justificado várias questões no documento de requisição.
At.te
Giselli D. Bonassa
-Departamento de Ingresso (DEING)
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010
www.ifsc.edu.br
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 16:51, Giselli Dandolini Bonassa <gisellibonassa@ifsc.edu.br> escreveu:
---Giselli Dandolini Bonassa
Portaria IFSC Nº 3121, de 21/10/2021
Assistente Social - CRESS Nº3229/12ªR
Departamento de Ingresso-DEING
Pró-Reitoria de Ensino
(48) 3877-9022
Instituto Federal de Santa Catarina
Rua 14 de Julho, Coqueiros, Florianópolis/SC
CEP: 88075-010 - www.ifsc.edu.br

---------- Forwarded message --------De: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>
Date: seg., 7 de mar. de 2022 às 16:15
Subject: Dados para preenchimento do ETP
To: Giselli Dandolini Bonassa <gisellibonassa@ifsc.edu.br>
Boa tarde Giselli
Estou preenchendo o ETP, estudo técnico preliminar para elaboração da licitação do ingresso.
Preciso de alguns dados e justificativas, se você puder me encaminhar até quarta-feira, será excelente.
Se puder me encaminhar a previsão no PAT de 2022, também será importante.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento (Demonstração do alinhamento entre a
contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de
Contratações)

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação (Demonstrar os ganhos diretos e indiretos
que se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável
e sempre que possível, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.(inciso X, art. 7º, IN 40/2020) De acordo com o
art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.
13 . Providências a serem Adotadas
Informar, se houver, todas as providências a serem adotadas pela administração
previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de
empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da
organização;(inciso XI, art. 7º, IN 40/2020)
De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.
No aguardo, Ju
-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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www.ifsc.edu.br
-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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E-mail de IFSC - Re: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

Re: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC
1 mensagem
Contato Ethos <contato@ethosconcursos.com.br>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

9 de fevereiro de 2022 10:34

Bom dia.
Agradecemos pelo contato e informamos que no momento não temos como atendê-los com essa demanda.
Atenciosamente,
Emerson
Em seg., 7 de fev. de 2022 às 17:24, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Boa tarde.
Localizei o seu contato como participante de pregões para o catserv 10014, que trata de recrutamento e seleção
de pessoal, concurso público, vestibular.
O IFSC está iniciando um processo licitatório para condução de processos seletivos de alunos para os semestres
2022/2, 2023/1 e 2023/2;
Fizemos um levantamento das necessidades, segue anexo a planilha com os itens e as quantidades necessárias
a estes 3 processos seletivos.
Peço a gentileza de nos passarem orçamento e, caso não seja possível, algum retorno informando, pois não
temos certeza de que os contatos que estavam em sua proposta estão corretos.
Caso possível, aguardo seu retorno até o final desta semana. Obrigada pela disponibilidade, pode me contatar por
este e-mail.
-Atenciosamente
Juliana Vieira de Lima

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

Re: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC
1 mensagem
Comercial FCM <comercial@fundacaocefetminas.org.br>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

10 de março de 2022 13:39

Oi Juliana, bom dia.
Nós estamos com muita demanda essa semana, posso tentar te encaminhar isso na próxima semana.
Att;
Em qua., 9 de mar. de 2022 às 08:31, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Bom dia
Obrigada pela disponibilidade, vamos estudar com carinho os processos.
Para este semestre, foi definido que seguiremos com o SRP, nos moldes que já vínhamos utilizando. Então, se
puder nos fornecer orçamento para composição de preço, agradeço.
Até mais, Ju
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 16:44, Comercial FCM <comercial@fundacaocefetminas.org.br> escreveu:
Juliana,
Esses são dois processos, do IFMG e do IfBaiano, ambos contratados por dispensa de licitação. Esses
processos são de 2019, pois foram os últimos contratados para aplicação de provas. Nos anos de 2020 e 2021
foram realizadas análises de histórico escolar.
Att;
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 16:16, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Boa tarde, certo, obrigada.
Fico no aguardo.
At. Juliana
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 14:08, Comercial FCM <comercial@fundacaocefetminas.org.br> escreveu:
Oi Juliana, me perdoa não ter respondido antes, mas estamos com muita demanda esses dias.
Fazemos sim, inclusive trabalhamos com vários IFS e somos Fundação de apoio deles também.
Nós, em geral, realizamos todo o processo. Eu vou verificar a lista de vocês novamente e vou te enviar
alguns modelos de TR.
Se você quiser podemos conversar também sobre o funcionamento do processo, estou à disposição.
Att;

Em ter, 8 de mar de 2022 14:02, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Oi, boa tarde,
Verifiquei no site de vocês e são uma fundação sem fins lucrativos. Vocês já trabalharam fornecendo os
itens por dispensa, pelo XIII do Art 24 da 8666? Se sim, teriam algum exemplo de processo pra nos
passar?
Fico no aguardo, Juliana
Em seg., 7 de mar. de 2022 às 13:39, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Boa tarde, você tem um retorno sobre este orçamento para nos dar? Conseguiria nos atender?
Fico no aguardo, Juliana.
Em qui., 24 de fev. de 2022 às 12:32, Comercial FCM <comercial@fundacaocefetminas.org.br>
escreveu:
Prezada Juliana, boa tarde!
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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A Fundação CEFETMINAS, tem o total interesse em participar, mas só conseguimos enviar o
orçamento no final da próxima semana. Atenderia o IFSC?
Att;
--

Índila Oliveira / Novos Negócios
indila@fundacaocefetminas.org.br
Fundação CEFETMINAS
Tel: (31) 3314-5203
fundacaocefetminas.org.br

-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
--

Índila Oliveira / Novos Negócios
indila@fundacaocefetminas.org.br
Fundação CEFETMINAS
Tel: (31) 3314-5203
fundacaocefetminas.org.br
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
--

Índila Oliveira / Novos Negócios
indila@fundacaocefetminas.org.br
Fundação CEFETMINAS
Tel: (31) 3314-5203
fundacaocefetminas.org.br

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…

3/3

24/02/2022 10:25

27

E-mail de IFSC - Re: Orçamento Digiselo

Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

Re: Orçamento Digiselo
1 mensagem
Digiselo Brasil <digiselo@gmail.com>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

22 de fevereiro de 2022 11:29

Bom dia. entendi, ok, nosso pedido mínimo é de mil unidades. Fica no valor de R $595,00 como frete via SEDEX já
incluso. Então pelo cronograma de uso que nos passou acho que o melhor seria comprar o pedido mínimo e já
deixar aí guardado os Digiselos para o uso quando precisarem.
Envio imediato, preciso somente que me de ok via e-mail mesmo com os dados para emissão da Nota Fiscal e envio
do material:
Razão Social, CNPJ, CEP e endereço.
Nossas formas de pagamento são: Boleto ou depósito bancário (Banco do Brasil)
Aguardo retorno, obrigado.
Diogo Facó
Gerente de vendas
61-3366-5431 Whatsapp

Em ter., 22 de fev. de 2022 às 08:36, Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br> escreveu:
Oi, bom dia Diogo.
Sim, recebemos o orçamento. No entanto a quantidade solicitada seria de 90, e não de 90 mil... O IFSC não colhe
as identidades de todos os seus candidatos, apenas daqueles em que ocorre algum problema com a
identificação... vocês trabalhariam com uma quantidade pequena assim?
Ficamos no aguardo, Juliana
Em seg., 21 de fev. de 2022 às 16:15, Digiselo Brasil <digiselo@gmail.com> escreveu:
Prezados, boa tarde, entro em contato para confirmar que receberam por e-mail o orçamento solicitado e se
ficou alguma dúvida.
Aguardo retorno, obrigado.
Diogo Facó
Gerente de vendas
61-3366-5431 Whatsapp

Em sex., 18 de fev. de 2022 às 12:23, Digiselo Brasil <digiselo@gmail.com> escreveu:
Prezados, boa tarde, conforme solicitado segue em anexo orçamento com a quantidade total do pedido de 90
mil Digiselos.
Podemos fazer as vendas, envio e emissão das Notas Fiscais separadamente na quantidade de 30 mil cada
para cada pedido respectivamente.
Envio imediato.
Forma de pagamento: Boleto ou depósito bancário (Banco do Brasil)
Para confirmar pedido basta aprovar orçamento via e-mail e nos enviar os dados para emissão da nota fiscal
e envio:
Razão Social, CNPJ, CEP e endereço.
Se precisarem de alguma certidão (Carta de Exclusividade) para anexar no processo interno de compras
basta me informar.
Tentei contato por telefone no número: 48- 3877-9033 ´para conversar melhor sobre seu pedido, porém sem
sucesso, se puderem me retornar nosso número é o: 61-99966-9356. Atenciosamente
Diogo Facó
Gerente de vendas
61-3366-5431 Whatsapp

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xQInVRiaW0My_r4bTJI_a8mOauPQrsCCE7utABvpDj18nC/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&per…
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-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xQInVRiaW0My_r4bTJI_a8mOauPQrsCCE7utABvpDj18nC/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&per…
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Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

RES: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC
1 mensagem
Licitações - Equipe Agiel <licitacoes@agiel.com.br>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

8 de fevereiro de 2022 11:36

Prezada Juliana, bom dia.

A Agiel é um Agente de Integração de Estágios. Trata-se de empresa que objetiva captar estudantes interessados e
auxiliar na contratação de estagiários.
Deste modo, não trabalhamos com a aplicação exclusiva de processos seletivos.

Agradeço o contato

Atenciosamente,
Sílvia Macedo
Setor de Licitações
(31) 4141-3200 | (37) 32321179

agiel.com.br

De: juliana.lima@ifsc.edu.br <juliana.lima@ifsc.edu.br> Em nome de Licitacoes Reitoria
Enviada em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 17:29
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>
Assunto: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Boa tarde.
Localizei o seu contato como participante de pregões para o catserv 10014, que trata de recrutamento e seleção de
pessoal, concurso público, vestibular.
O IFSC está iniciando um processo licitatório para condução de processos seletivos de alunos para os semestres
2022/2, 2023/1 e 2023/2;
Fizemos um levantamento das necessidades, segue anexo a planilha com os itens e as quantidades necessárias a
estes 3 processos seletivos.
Peço a gentileza de nos passarem orçamento e, caso não seja possível, algum retorno informando, pois não temos
certeza de que os contatos que estavam em sua proposta estão corretos.
Caso possível, aguardo seu retorno até o final desta semana. Obrigada pela disponibilidade, pode me contatar por
este e-mail.
-Atenciosamente
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…

1/2

16/03/2022 15:09

30

E-mail de IFSC - RES: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Juliana Vieira de Lima

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

RES: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC
1 mensagem
pedrofraga@consulplan.com <pedrofraga@consulplan.com>
Responder a: pedrofraga@consulplan.com
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

8 de fevereiro de 2022 13:07

Prezada Sra. Juliana, boa tarde.

Não temos mais interesse em participar em processos de pregão.

A título de colaboração, destacamos que os principais órgãos no país costumam contratar instituições
organizadoras de concursos públicos por dispensa de licitação, pois este é o caminho mais viável e seguro diante
da grande complexidade do serviço. Nesta modalidade, tendo em vista a necessidade de bancas especializadas e
consultoria técnica experiente, os órgãos convidam instituições com grande renome para apresentação de
propostas. O embasamento legal é o art. 24, XIII (instituição sem fins lucrativos), o qual não possui referência de
teto de valor (bastando que sejam feitos pelo menos três orçamentos com instituições desta natureza).

Cabe ressaltar que essa modalidade de contratação é perfeitamente regular, conforme Súmula 287 do TCU: "É
lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no
art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido
dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de
comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.".

Nossa metodologia de trabalho e a das maiores instituições organizadoras envolve contratação de bancas
especializadas para melhor selecionar os candidatos, assim como um necessário e grande aparato de segurança
com protocolos rígidos. Em licitações concorrenciais do tipo convite/pregão é comum que instituições sem
experiência no mercado ofertem preços muito baixos, nem sempre entregando serviços com a qualidade
necessária.

Assim, sugerimos que a autoridade superior deste Ilustre Órgão leve em consideração na escolha da
organizadora que a realização de certames seletivos merece atenção especial, pois são muitos os procedimentos
e exigências solicitados pelos órgãos de controle externo (MP, TCE, etc). É importante que a instituição a ser
escolhida tenha experiência e conhecimento de tais exigências, pois é comum ocorrerem suspensões das
seleções por conta de irregularidades verificadas (uma rápida pesquisa no Google pode confirmar esse cenário),
o que pode “arranhar” a imagem da Administração perante a sociedade.

Caso porventura decidam por modificar a modalidade de contratação para dispensa de licitação e buscar coletar
propostas de instituições de renome no país (ex: Cespe, FCC, VUNESP, Cesgranrio, entre outras), por favor nos
avise.

Atenciosamente,

Pedro Fraga
Diretor Técnico
Email: pedrofraga@consulplan.com
Telefone: (32) 3696.4750 | Ramal: 205
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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www.institutoconsulplan.org.br

De: juliana.lima@ifsc.edu.br [mailto:juliana.lima@ifsc.edu.br] Em nome de Licitacoes Reitoria
Enviada em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 17:29
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>
Assunto: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Boa tarde.
Localizei o seu contato como participante de pregões para o catserv 10014, que trata de recrutamento e seleção de
pessoal, concurso público, vestibular.
O IFSC está iniciando um processo licitatório para condução de processos seletivos de alunos para os semestres
2022/2, 2023/1 e 2023/2;
Fizemos um levantamento das necessidades, segue anexo a planilha com os itens e as quantidades necessárias a
estes 3 processos seletivos.
Peço a gentileza de nos passarem orçamento e, caso não seja possível, algum retorno informando, pois não temos
certeza de que os contatos que estavam em sua proposta estão corretos.
Caso possível, aguardo seu retorno até o final desta semana. Obrigada pela disponibilidade, pode me contatar por
este e-mail.
-Atenciosamente

Juliana Vieira de Lima

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

RES: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC
1 mensagem
licitacao@gruposarmento.com <licitacao@gruposarmento.com>
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

8 de fevereiro de 2022 17:57

Conforme solicitado segue em anexo nosso orçamento.

Atenciosmente.

ZIZO 2000 SISTEMAS

Adalgizo Luiz Vargas Sarmento
(ZIZO)
Diretor Administrativo e TI

( 67 99980-3301
* zizo@gruposarmento.com
* licitacao@gruposarmento.com

De: juliana.lima@ifsc.edu.br <juliana.lima@ifsc.edu.br> Em nome de Licitacoes Reitoria
Enviada em: terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 08:26
Para: licitacao@gruposarmento.com
Assunto: Re: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Bom dia Adalgizo
Eu vou passar essa informação do digiselo para os nossos requisitantes, certamente aceitarão a substituição...
Nossas quantidades são as grifadas em verde, o requisitante seleciona essas quantidades baseada no nosso
histórico de uso, já para 3 processos seletivos.
Muito obrigada pelo retorno. Fico no aguardo.

Item Especificação do Item

Unid.

Quant. Int.

Quant. Ext.

Quant. Total

1

SERVIÇO

90

0

90

3948004000014 - CATMAT: 0

Valor Unit.

Total

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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AUTO ADESIVO PARA IMPRESSÃO DIGITAL DO CANDIDATO (DIGISELO)
Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá acompanhar também lâmina ou pastilha
grafitada, para utilização no Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
2

3948004000015 - CATMAT: 0

Serv.

15

0

15

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVA EM
BRAILE PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de PROVA EM BRAILE para os Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.
3

3948004000017 - CATMAT: 0

Serv.

30000

0

30000

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVAS PARA O
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de provas para os Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência.
4

3948004000019 - CATMAT: 0

Serv.

30000

0

30000

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARTÕES RESPOSTA PARA O
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões Resposta para os Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência.
5

3948004000020 - CATMAT: 0

SERVIÇO

150

0

150

LOCAÇÃO DE SALAS PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. Aproximadamente 100 salas para os
turnos matutino e vespertino, para todos os municípios e entorno dos câmpus do IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
6

3948004000021 - CATMAT: 0

SERVIÇO

15

0

15

PROVA EM LIBRAS: TRADUÇÃO DA PROVA EM PORTUGUÊS PARA LIBRAS E PROVA GRAVADA EM
LIBRAS E DIAGRAMADA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e Prova gravada em Libras e diagramada para os
Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência. A prova deverá ser entregue em DVD.
7

3948004000047 - CATMAT: 0

SERVIÇO

270

0

270

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E/OU SOMATÓRIAS E/OU
DISCURSIVAS DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias e/ou discursivas de prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 elaboradas por professores com formação mínima em Licenciatura na área
requerida, experiência profissional da rede Educação Profissional e Tecnológica Profissional e Tecnológica (EPT)
federal e experiência comprovada em realização de provas de concursos, e currículo aprovado pelo Departamento de
Ingresso, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência.
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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3948004000023 - CATMAT: 0

SERVIÇO

270

0

270

SERVIÇO DE ANÁLISE CRÍTICA DE QUESTÃO DE PROVA (FORMATAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO,
VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO ORTOGRÁFICA, ANÁLISE DAS QUESTÕES E GABARITO) DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de análise crítica de questão de prova (formatação/diagramação, verificação/avaliação ortográfica, análise das
questões e gabarito) para a aplicação das provas dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá
ser avaliada por profissionais com formação mínima em Licenciatura na área requerida, experiência profissional da rede
Educação Profissional e Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em realização de provas de concursos, e
currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.
8

3948004000026 - CATMAT: 0

SERVIÇO

30

0

30

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
9

3948004000028 - CATMAT: 0

SERVIÇO

60

0

60

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL DE PROVA DE LOCAL DE PROVA
PARA A APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de salas) de local de prova para a aplicação das provas dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido para cada coordenador, por turno de
trabalho, para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.
10

3948004000034 - CATMAT: 0

SERVIÇO

60

0

60

SERVIÇO DE FISCAL PARA ATENDIMENTO ESPECIAL (INTÉRPETE/LEDOR/TRANSCRITOR/GUIAINTÉRPRETE DE SURDO CEGOS/LEDORES ACOMPANHANTES DA PROVA BRAILE) EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de fiscal para atendimento especial (Intérpete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de surdo cegos/Ledores
acompanhantes da prova Braille) com hora adicional, para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2 para todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste Termo de Referência.
11

3948004000035 - CATMAT: 0

SERVIÇO

200

0

200

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE SALA E DE CORREDOR (INCLUSA CAPACITAÇÃO) PARA APLICAÇÃO
DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para a aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da Contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por
turno de trabalho.
12

3948004000037 - CATMAT: 0

SERVIÇO

30000

0

30000

SERVIÇO DE LEITURA DE CARTÃO-RESPOSTA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A leitura dos cartões
deverá ser realizada nas dependências da Reitoria do IFSC ou na sede da contratada, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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16/03/2022 15:10
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3948004000039 - CATMAT: 0

SERVIÇO

225

0

225

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA OS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, para todos
os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência. Valor mínimo de R$ 100,00, por turno de trabalho.
14

3948004000041 - CATMAT: 0

SERVIÇO

150

0

150

SERVIÇO DE SAÚDE (ENFERMEIRO/TÉCNICO DE ENFERMAGEM) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de trabalho.
15

3948004000043 - CATMAT: 0

SERVIÇO

150

0

150

SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor
mínimo de R$ 100,00 líquido para cada contratado, por turno de trabalho.
TOTAL

R$ 0,00

Em seg., 7 de fev. de 2022 às 17:55, <licitacao@gruposarmento.com> escreveu:
Cara Juliana, favor informar o quantitativo esperado por item, pois abri a planilha em Excel e não tem nenhuma
informação a respeito, pois precisamos ter um norte para podermos fazer o orçamento solicitado.
Quanto ao uso de DIGISELO, há alguns anos não trabalhamos mais com essa técnica pois usamos coletores de
grafite onde são colhidas as impressões digitais diretamente no cartão-respostas, método mais limpo, confiável e
rápido para coleto de impressão digital.

Att.

ZIZO 2000 SISTEMAS

Adalgizo Luiz Vargas Sarmento
(ZIZO)
Diretor Administrativo e TI

( 67 99980-3301
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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* zizo@gruposarmento.com
* licitacao@gruposarmento.com

De: juliana.lima@ifsc.edu.br <juliana.lima@ifsc.edu.br> Em nome de Licitacoes Reitoria
Enviada em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 16:29
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>
Assunto: Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Boa tarde.
Localizei o seu contato como participante de pregões para o catserv 10014, que trata de recrutamento e seleção
de pessoal, concurso público, vestibular.
O IFSC está iniciando um processo licitatório para condução de processos seletivos de alunos para os semestres
2022/2, 2023/1 e 2023/2;
Fizemos um levantamento das necessidades, segue anexo a planilha com os itens e as quantidades necessárias
a estes 3 processos seletivos.
Peço a gentileza de nos passarem orçamento e, caso não seja possível, algum retorno informando, pois não
temos certeza de que os contatos que estavam em sua proposta estão corretos.
Caso possível, aguardo seu retorno até o final desta semana. Obrigada pela disponibilidade, pode me contatar por
este e-mail.
-Atenciosamente

Juliana Vieira de Lima

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br

-Atenciosamente

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
ORCAMENTO.pdf
255K
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Para continuar, informe seu e-mail
Continuar

meu@email.com.br

Usamos seu e-mail de forma 100% segura para:
 Identificar seu perfil
 Notificar sobre o andamento do seu pedido
 Gerenciar seu histórico de compras
 Acelerar o preenchimento de suas informações



Produtos

Qtd.

Envelope de Segurança para Correios Black - 40x50
SKU: TJCEKH9J4-100

Preço

R$ 99,22

1

Quantidade : 100
Subtotal:

R$ 99,22

(https://www.lojaintegrada.com.br/pro/)
(http://grayfox.com.br/)
NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 37.789.234/0001-70 © Todos os direitos reservados. 2022
(https://www.lojaintegrada.com.br?
utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=nzbembalagens.com.br)

whatsapp.com/send?
ext=Ol%C3%A1%2C%20estou%20navegando%20na%20NZB%20Embalagens.%20Tenho%20uma%20d%C3%BAvida%2C%20poderia%20me%20ajudar%3F)

24/02/2022 10:45
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Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2021
Às 15:34 horas do dia 08 de junho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. WAGNER DE CASTRO ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08191055398202166,
Pregão nº 00032/2021.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular
Descrição Complementar: Prestação de serviços de elaboração de layout, impressão de cartões de resposta, leitura e
processamento de dados da prova objetiva do 32º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios – MPDFT, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12.075
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 68.827,5000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R$ 26.800,0000 , com
valor negociado a R$ 26.685,7500 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Homologado

Data
08/06/2021
15:06:33

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PICSIS INFORMATICA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 55.215.826/0001-60, Melhor lance: R$
26.800,0000, Valor Negociado: R$ 26.685,7500

WAGNER
08/06/2021
DE CASTRO
15:34:55
ARAUJO

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=949495&tipo=t

1/1

24/02/2022 10:41
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Colégio Pedro II
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00023/2021 (SRP)
Às 11:01 horas do dia 01 de dezembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. OSCAR HALAC, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23040002628202110, Pregão nº
00023/2021.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular
Descrição Complementar: Contratação de serviços de apoio à Concursos Públicos e Processos Seletivos, incluindo a
diagramação, impressão de dados variáveis, envelopamento, confecção, digitalização e leitura de Folhas Resposta e
Folhas de Redação, elaboração de plataforma de correção online de redações e fornecimento de detectores de metais com
técnico habilitado para manuseá-los
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 110.609
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5,3000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$
1,9000 e a quantidade de 110.609 Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

01/12/2021
11:00:41

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: METROPOLE SOLUCOES
EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39, Melhor
lance: R$ 1,9000

Adjudicado

01/12/2021
11:00:49

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: METROPOLE SOLUCOES
EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.843.902/0001-39, Melhor
lance: R$ 1,9000

Homologado

01/12/2021 OSCAR
11:01:40 HALAC

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=993708&tipo=t
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021 (SRP)
Às 10:55 horas do dia 19 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. FRANCISCO ANDRE BARROS CONDE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
63130000711202151, Pregão nº 00001/2021.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Locação de imóvel
Descrição Complementar: locação de espaço para realização dos Concursos Públicos para ingresso na Marinha do Brasil
com mínimo de 70cm entre os candidatos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 27.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 26,1800
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,50
Situação: Homologado
Adjudicado para: JC COMUNICACAO E EVENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 16,0000 e a quantidade de 27.500
Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

19/08/2021
10:52:58

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: JC COMUNICACAO E
EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.199.629/0001-36, Melhor lance: R$ 16,0000

Homologado

19/08/2021
10:55:03

FRANCISCO
ANDRE BARROS
CONDE

Item: 2
Descrição: Locação de imóvel
Descrição Complementar: locação de espaço para realização dos Concursos Públicos para ingresso na Marinha do Brasil
com mínimo de 1,50 metros entre os candidatos
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 27.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31,8000
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,50
Situação: Homologado
Adjudicado para: JC COMUNICACAO E EVENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 18,0000 e a quantidade de 27.500
Unidade .
Eventos do Item
Evento

Data

19/08/2021
Adjudicado
10:54:04
Homologado

19/08/2021
10:55:15

Nome

Observações

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: JC COMUNICACAO E
EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.199.629/0001-36, Melhor lance: R$ 18,0000

FRANCISCO
ANDRE BARROS
CONDE

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=962413&tipo=t
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Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=962413&tipo=t
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(https://www.totalembalagens.com.br/)
(https://www.totalembalagens.com.br/)

 (https://www.totalembalagens.com.br/carrinho/index)
 (https://www.totalembalagens.com.br/conta/index)

Digite o que você procura

Plástico Bolha





(https://www.totalembalagens.com.br/plastico-bolha)

Fitas & Embalagens



Papelaria & Escritório
Personalizados





(https://www.totalembalagens.com.br/papelaria)



(https://www.totalembalagens.com.br/bobina-de-papel)



(https://www.totalembalagens.com.br/combos-de-produtos)

Envelopes Plásticos

(https://www.totalembalagens.com.br/fitas-embalagens)

(https://www.totalembalagens.com.br/personalizado)

Bobinas de Papel

Combos de Produtos

Higiene & Limpeza



Informática & Eletrônicos
Sacos e Sacolas





(https://www.totalembalagens.com.br/envelope-plastico)

(https://www.totalembalagens.com.br/higiene-limpeza)



(https://www.totalembalagens.com.br/informatica-eletronico)

(https://www.totalembalagens.com.br/sacos-sacolas)

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.
Produto

Preço unitário

Quantidade

Envelope Plástico de Segurança Sem Bolha
50x60
(https://www.totalembalagens.com.br/envelope-


(https://www.totalembalagens.com.br/carrinho/produto/33996887/atualizar/0)
1

plastico-de-seguranca-50x60)
(https://www.totalembalagens.com.br/envelopeplastico-de-seguranca-50x60)

SKU: ven-env5060-1000
Estoque: Disponível

R$ 1.365,00


(https://www.totalembalagens.com.br/carrinho/produto/33996887/atualizar/2)

Qtd: 1000

Cupom de desconto:

Usar cupom

Continuar comprando (https://www.totalembalagens.com.br/)

 Finalizar compra

Total Embalagens - CNPJ: 28.520.452/0001-13 © Todos os direitos reservados. 2022
(https://www.lojaintegrada.com.br?utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=totalembalagens.com.br)

Quer FRETE GRÁTIS? Digite

o seu
CEP e saiba quanto falta!

22/03/2022 10:29
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Soluções em Embalagens - Envelopes de Segurança, Saco Stand Up Pouch, Embalagens em Geral

Seja bem-vindo(a), Faça login

QUEM SOMOS

MEUS PEDIDOS

FALE CONOSCO

MAPA DO SITE

ATENDIMENTO
BUSCAR NA LOJA

 INÍCIO

 ENVELOPE DE SEGURANÇA 

 SACOLAS 



 SACOS PLÁSTICOS 

(11) 2063-7587
 (35) 3196-0302
 (11) 2063-7587


 QUEIMA DE ESTOQUE 

 DEPOIMENTOS

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade.
https://www.loja.solucoesemembalagens.com.br/carrinho

1

CONTINUAR

1/3

22/03/2022 10:29
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MINHAS COMPRAS
FECHAR PEDIDO

« Continuar Comprando

Produto

Preço
Envelope de Segurança Para E-commerce 40x50
Quantidade Envelopes : 1000
promoção

R$ 627,99

Quantidade


1



Total

×

R$ 627,99

SUBTOTAL: R$ 627,99

CEP DE ENTREGA

TOTAL: R$ 627,99

Adicionar Cupom de desconto

FECHAR PEDIDO

NEWSLETTER
seu nome

ATENDIMENTO


(11) 2063-7587

seu e-mail

CADASTRAR

NOSSA EMPRESSA

PARA VOCÊ

ENDEREÇO

Sobre nossa Empresa

Como comprar

AV CAIO DE BRITO, 1357 - Santana, Três
Pontas - MG

Este
site usa cookies para personalizar anúncios
e melhorar a sua experiência. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa
Depoimentos
Fretes e Entregas
 (35) 3196-0302
CEP: 37190-000
Política de Privacidade.
Onde Estamos
Segurança
https://www.loja.solucoesemembalagens.com.br/carrinho

CONTINUAR

2/3

22/03/2022 10:29



(11) 2063-7587
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Fale Conosco

Política de trocas e Devoluções

Horário de atendimento das 9h ás 12h e

Politica de Privacidade

das 13h ás 18h de segunda a quinta e

Termos de Uso

sexta até as 17h
lojavirtual@solucoesemembalagens.com.br

FORMAS DE PAGAMENTO

CERTIFICADOS

REDES SOCIAIS

Positive SSL

SEM ÍNDICE

Alessandra Mendonca Monteiro LTDA - CNPJ: 41.465.760/0001-51

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade.
https://www.loja.solucoesemembalagens.com.br/carrinho

CONTINUAR

3/3
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Gráfica BigBraille
Itapecerica da Serra, 02 de Março de 2022.
A/C JULIANA IFSC,
Segue abaixo o orçamento solicitado*:
Serviço de Transcrição** e Impressão em Braille – 15 Provas (150 pag)
Espiral: R$130,00/prova. Total: R$1.950,00
Canoa: R$125,00/prova. Total: R$1.875,00
Frete: INFORMAR CEP PARA CÁLCULO
Formato A4
Impressão capa: Digital 4x0 + Braille em couchê 250 g
Impressão miolo: Somente Braille*** em offset 120 g
Acabamento:
Espiral – finalizado com capas plásticas
Canoa – finalizado com dois grampos
Faturamento: Nota fiscal de serviço.
Pagamento: Depósito bancário.
Prazo: até 45 dias corridos.
Para início da produção é necessário o envio dos itens abaixo:
- Arte para capa
- Dados cadastrais
- Endereço de entrega
- Comprovante de pagamento
*Proposta válida por 90 dias.
**Conteúdos que precisam de uma interpretação visual, tais como: imagens, mapas, etc. Precisam que a legenda
seja encaminhada para adicionarmos ao material.
***As informações contidas no miolo são impressas somente em Braille, sem nenhuma imagem em tinta adicionada.

Atenciosamente,
Vitor Silveira

Gráfica BigBraille

Rua das Africanas, 67
06865-410 - Itapecerica da Serra
CNPJ: 29.165.571/0001-68
(11) 96985-2144
contato@graficabigbraille.com.br

49
Associação de Deficientes Visuais e Amigos

ORÇAMENTO
DADOS DO SOLICITANTE
DATA
23/02/2022
EMPRESA/NOME
Instituto Federal de Santa Catarina
CONTATO
Juliana
TELEFONES
(48) 3877-9032/9033/9034/9030
E-MAIL
licitacoes@ifsc.edu.br
1) Transcrição, Formatação e Impressão em Braille de

MATERIAL

Caderno de Prova Escrita Múltipla Escolha - Provas Braille
– 160 páginas
a) Formato: 245 x 305 mm, com tolerância de desvio de 3
mm para mais ou para menos.
b) Matéria-prima: Papel Offset de 150 g/m², com tolerância
de variação para mais ou para menos 4% nas gramaturas,
opacidade mínima de 82% (oitenta e dois por cento) e
alvura mínima de 80%.
c) Acabamento: Encadernação
d) Impressão: Impacto Braille

(Conforme modelos enviados).
QUANTIDADE DE CÓPIAS
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL

15
R$ 356,00
R$ 5.340,00
SEDEX JÁ INCLUÍDO PARA CEP.: 88075-010

MATERIAIS USADOS E TRANSCRIÇÃO
Miolo e Capa - Papel Off-Set 150 g – formato A4.
Encadernação espiral e capas plásticas.
A transcrição para o Braille é feita por programa e impresso. Após impressão haverá revisão por um
deficiente visual que fará avaliação do Braille. Serão feitas as correções necessárias por um vidente e
novamente será impresso e passado por nova avaliação, para finalmente ser impresso para o cliente.
PRAZOS, FORMA DE PAGAMENTO E ENTREGA
10 dias úteis.
Previsão de data de entrega do serviço:
A data de entrega será informada após a aprovação.
Depósito bancário
Forma de pagamento
Banco Santander ag. 0154 c/c 13003457-9
CHAVE PIX = CNPJ. 50.599.638/0001-69
Depósito à vista até a data da entrega e
Condição de pagamento
emissão de nota fiscal.
Retirar na Rua São Samuel, 174, Vila Clementino, estação
Local e forma de entrega do serviço
S. Cruz do Metrô (Escola Estadual Lasar Segall).
SEDEX INCLUSO

Rua São Samuel, 174 - Vila Mariana - São Paulo/SP - CEP 04120-030
Telefones: 11 5084-6693 / 11 5084-6695 - E-mail: grafica@adeva.org.br

50
Associação de Deficientes Visuais e Amigos
Obs.: Orçamento válido por 15 dias
A ADEVA é entidade de utilidade pública federal e o valor pago por este serviço pode ser usado na
declaração de imposto de renda de pessoas jurídicas.
Todos os valores obtidos com este serviço serão totalmente revertidos para manutenção e ampliação dos
serviços prestados pela entidade.
Atenciosamente.
Claudio Rezende
Tel. (11) 5084-6693 / 5084-6695

Rua São Samuel, 174 - Vila Mariana - São Paulo/SP - CEP 04120-030
Telefones: 11 5084-6693 / 11 5084-6695 - E-mail: grafica@adeva.org.br
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 1.247.455,60

R$ 200,00

R$ 80

FILTROS APLICADOS
Ano da Compra

CNPJ/CPF/NOME do Fornecedor

2021, 2022

FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS

Quantidade total de registros: 20
Registros apresentados: 1 a 20
Identiﬁcação Número
da Compra do Item

11778/2021

00213/2021

00146/2021

00177/2021

00001

Modalidade

Inexigibilidade
de Licitação

00001

Inexigibilidade
de Licitação

00001

Inexigibilidade
de Licitação

00001

Inexigibilidade
de Licitação

Código
do
CATSERV

25232

Descrição do Item

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

Descrição
Unidade de Quantidade
Valor Unitário
Complementar Fornecimento Ofertada

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

1

1

1

1

R$80

R$140

R$140

R$185

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:21
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

Órgão

UASG

Data da
Compra

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
DE BRASILIA

154040 FUNDAÇÃO
03/11/2021
UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

154043 FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

04/11/2021

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANA

153079 UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
PARANA

26/10/2021

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

154043 FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

24/09/2021

52

00177/2021

00002

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$185

00166/2021

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$200

00133/2021

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$200

00139/2021

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$200

00192/2021

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$200

00160/2021

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$200

00134/2021

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

UNIDADE

1

R$200

00001

Inexigibilidade
de Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO PUBLICO
/ VESTIBULAR

00172/2021

00343/2021

00001

Dispensa de
Licitação

UNIDADE

UNIDADE

1

1

R$555

R$20910

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:21
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS
FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA
FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA
FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

154043 FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA
153065 UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAÍBA CAMPOS I
153065 UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAÍBA CAMPOS I
153065 UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAÍBA CAMPOS I
154043 FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA
153065 UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAÍBA CAMPOS I
153065 UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAÍBA CAMPOS I
154043 FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

24/09/2021

04/10/2021

27/09/2021

28/09/2021

08/10/2021

01/10/2021

27/09/2021

21/09/2021

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
14/09/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

53

00539/2021

00473/2021

00113/2021

00391/2021

00171/2021

00411/2021

00063/2021

00001

Dispensa de
Licitação

00001

Dispensa de
Licitação

00001

Dispensa de
Licitação

00001

00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

00001

Dispensa de
Licitação

00002

Dispensa de
Licitação

10014

15156

15156

15156

15156

15156

5380

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO PUBLICO
/ VESTIBULAR
ADMINISTRACAO /
EXECUCAO PROJETO
EDUCACIONAL /
CONVENIO /
ESTAGIO /
UNIVERSITARIO /
MONITOR
ADMINISTRACAO /
EXECUCAO PROJETO
EDUCACIONAL /
CONVENIO /
ESTAGIO /
UNIVERSITARIO /
MONITOR
ADMINISTRACAO /
EXECUCAO PROJETO
EDUCACIONAL /
CONVENIO /
ESTAGIO /
UNIVERSITARIO /
MONITOR
ADMINISTRACAO /
EXECUCAO PROJETO
EDUCACIONAL /
CONVENIO /
ESTAGIO /
UNIVERSITARIO /
MONITOR
ADMINISTRACAO /
EXECUCAO PROJETO
EDUCACIONAL /
CONVENIO /
ESTAGIO /
UNIVERSITARIO /
MONITOR
PRESTACAO DE
SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

R$97270

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
16/11/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

R$308270

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
19/10/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

R$1935054

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
07/04/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

1

R$2036308

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
27/09/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

1

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
R$2429191,70 PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
18/05/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

1

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
R$2526206,98 PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
06/10/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

1

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
R$15593416,36 PESQUISAS
SOCIO
ECONOMICAS

153163 - MEC UNIVERSIDADE
UNIV. FED. DE
FEDERAL DE
25/02/2021
SANTA CATARINA SANTA CATARINA
SC

1

1

1

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:21
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2021
Às 14:56 horas do dia 16 de junho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. WAGNER DE CASTRO ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08191055488202157,
Pregão nº 00033/2021.

Resultado da Homologação
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 429.321,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$
162.000,0000 , com valor negociado a R$ 161.500,0000 .
Itens do grupo:
1 - Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular
2 - Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular
Descrição Complementar: Contratação de empresa para fins de locação e organização de espaço físico para realização
da 1ª etapa - PROVA OBJETIVA - do 32º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto, que comporte, de forma confortável, 11.500
(onze mil e quinhentos) candidatos. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11.500
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 389.965,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
Situação: Homologado
Adjudicado para: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$
150.000,0000 , com valor negociado a R$ 149.500,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

16/06/2021
14:55:14

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METROPOLE SOLUCOES
EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:07.843.902/0001-39,
Melhor lance : R$ 150.000,0000, Valor Negociado : R$ 149.500,0000

16/06/2021
Homologado
14:56:35

WAGNER
DE
CASTRO
ARAUJO

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular
Descrição Complementar: Contratação de empresa para fins de locação e organização de espaço físico para realização
da 2ª etapa - PROVA DISCURSIVA - do 32º Concurso Público para ingresso na carreira do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - MPDFT, no cargo de Promotor de Justiça Adjunto, que comporte, de forma confortável, 400
(quatrocentos) candidatos. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 39.356,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,50 %
comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=948296&tipo=t

1/2

24/02/2022 10:54

55

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Situação: Homologado
Adjudicado para: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$
12.000,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METROPOLE SOLUCOES
EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI, CNPJ/CPF:07.843.902/0001-39,
Melhor lance : R$ 12.000,0000

Adjudicado

16/06/2021
14:55:14

-

Homologado

16/06/2021
14:56:35

WAGNER DE
CASTRO
ARAUJO

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=948296&tipo=t

2/2
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 200.139,12

R$ 1,51

R$ 0,20

FILTROS APLICADOS
Objeto da Compra

Ano da Compra

11 of 67826

2021

Quantidade total de registros: 18
Registros apresentados: 1 a 18
Identiﬁcação Número
da Compra do Item

00009/2021 00001

Modalidade

Pregão

Código
do
CATSERV

20567

00023/2021 00002

Dispensa de
Licitação

27600

00023/2021 00009

Dispensa de
Licitação

27600

Descrição do Item

REPRODUCAO /
ENCADERNACAO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO

Descrição
Unidade de Quantidade
Complementar Fornecimento Ofertada

Valor
Unitário

Fornecedor

Órgão

UASG

Data da
Compra

UNIDADE

1.250.000

R$0,20

IRONALDO LUIZ ESTADO DE
DA SILVA
PERNAMBUCO

458688 - AUTARQUIA
EDUCAC.DO VALE DO
SÃO FRANCISCO

01/07/2021

UNIDADE

2.000

R$0,75

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

UNIDADE

2.000

R$0,87

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

Relatório gerado dia: 24/02/2022 às 11:27
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00023/2021 00001

Dispensa de
Licitação

00023/2021 00004

Dispensa de
Licitação

27600

00023/2021 00003

Dispensa de
Licitação

27600

00023/2021 00005

Dispensa de
Licitação

27600

00023/2021 00008

Dispensa de
Licitação

27600

00023/2021 00006

Dispensa de
Licitação

27600

00023/2021 00007

Dispensa de
Licitação

27600

27600

PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
IMPRESSAO - GRANDE
FORMATO (A0) ENVOLVENDO
EQUIPAMENTO /
SUPRIMENTO

UNIDADE

8.000

R$1

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

UNIDADE

2.000

R$1,11

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

UNIDADE

2.000

R$1,11

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

UNIDADE

2.000

R$1,51

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

UNIDADE

2.000

R$1,51

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

UNIDADE

2.000

R$1,51

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

R$1,51

IMPRENSA
OFICIAL DO
COMANDO DO
ESTADO DO RIO EXERCITO
DE JANEIRO

160327 - INSTITUTO
MILITAR DE
ENGENHARIA/RJ

06/08/2021

UNIDADE

2.000

Relatório gerado dia: 24/02/2022 às 11:27
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10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE PESSOAL
/ CONCURSO PUBLICO
/ VESTIBULAR

UNIDADE

20.000

UNIDADE

1

00093/2021 00001

Dispensa de
Licitação

33784/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE PESSOAL
/ CONCURSO PUBLICO
/ VESTIBULAR

03378/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE PESSOAL
/ CONCURSO PUBLICO
/ VESTIBULAR

UNIDADE

1

00003/2021 00001

Dispensa de
Licitação

5380

PRESTACAO DE
SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO

UNIDADE

1

00002/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE PESSOAL
/ CONCURSO PUBLICO
/ VESTIBULAR

UNIDADE

1

27869/2021 00001

Dispensa de
Licitação

02817/2021 00001

Dispensa de
Licitação

25232

PAGAMENTO
INSCRICAO EVENTOS

24759

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO

UNIDADE

UNIDADE

1

1

FUNDACAO
PARA O
VESTIBULAR DA
R$140
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA JULIO
DE MESQUITA F
CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$23213,92 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$23213,92 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS FUNDACAO
EUCLIDES DA
CUNHA DE
R$86200,60
APOIO
INSTITUCIONAL
A UFF
R$309600

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RORAIMA

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$448847,42 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS FUNDACAO DE
APOIO
R$875277,14 CIENTIFICO E
TECNOLOGICO
DO TOCANTINS

Relatório gerado dia: 24/02/2022 às 11:27
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UNIVERSIDADE 153031 - MECFEDERAL DE
UNIVERSIDADE FEDERAL 19/10/2021
SAO PAULO
DE SAO PAULO/SP

FUNDACAO
154040 - FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE
DE BRASILIA
BRASÍLIA - FUB

06/09/2021

FUNDACAO
154040 - FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE
DE BRASILIA
BRASÍLIA - FUB

08/09/2021

UNIVERSIDADE 153056 - MEC-UFFFEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL 11/01/2021
FLUMINENSE
FLUMINENSE/RJ

UNIVERSIDADE
154080 - UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
26/04/2021
FEDERAL/RR
RORAIMA

FUNDACAO
154040 - FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE DE
DE BRASILIA
BRASÍLIA - FUB

15/09/2021

FUNDACAO
154419 - FUNDACAO
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE FEDERAL 09/11/2021
FEDERAL DO
DO TOCANTINS
TOCANTINS

59

00032/2021 00001

Dispensa de
Licitação

15156

ADMINISTRACAO /
EXECUCAO PROJETO
EDUCACIONAL /
CONVENIO / ESTAGIO
/ UNIVERSITARIO /
MONITOR

UNIDADE

1

R$1836000

Relatório gerado dia: 24/02/2022 às 11:27
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

FUNDACAO DE
APOIO A
PESQUISA AO
ENSINO E A
CULTURA

FUNDACAO
UNIVERSIDADE 154054 - FUNDACAO
FEDERAL DE
UNIVERS.FEDERAL/MS
MATO G. SUL

03/09/2021

60

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 533,50

R$ 600,00

R$ 134

FILTROS APLICADOS
Descrição

Identiﬁcação do Item de Compra

Ano da Compra

LOCACAO SALA / AUDITORIO 9274090500004202000057, 9430010500304202100001, 9430010501830202000013, 9430010501830202000014 2021

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação da Número
Código do
Modalidade
Compra
do Item
CATSERV

Descrição do
Item

Descrição
Complementar

Unidade de
Fornecimento

Quantidade
Ofertada

Valor
Unitário

00304/2021

00001

Pregão

22721

LOCACAO SALA /
AUDITORIO

UNIDADE

149

R$134

00004/2020

00057

Pregão

22721

LOCACAO SALA /
AUDITORIO

UNIDADE

140

R$600

01830/2020

00014

Pregão

22721

LOCACAO SALA /
AUDITORIO

UNIDADE

150

R$600

01830/2020

00013

Pregão

22721

LOCACAO SALA /
AUDITORIO

UNIDADE

150

R$800

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 16:41
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

Órgão

UASG

943001 - GOVERNO
TA2 CONSTRUCOES E ESTADO DO
DO ESTADO DO
EVENTOS LTDA
CEARA
CEARA
927409 ESTADO DE
UP MIDIA INTEGRADA
FUNCAÇÃO CENTRO
MINAS
EIRELI
DE POL. PUB. E
GERAIS
AVAL. DA EDUC.
943001 - GOVERNO
J R ALACRINO ROCHA ESTADO DO
DO ESTADO DO
MENEZES
CEARA
CEARA
943001 - GOVERNO
J R ALACRINO ROCHA ESTADO DO
DO ESTADO DO
MENEZES
CEARA
CEARA

Data da
Compra

08/09/2021

09/12/2021

17/11/2021

17/11/2021

61

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 1,29

R$ 1,33

R$ 0,32

FILTROS APLICADOS
Descrição

Ano da Compra

IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL:PAPEL OFFSET RECICLADO\, TIPO:FOLHETO\, GRAMATURA:75 G/M2\, COMPRIMENTO:420 MM\, LARGURA:297 MM\, COR:1/0\, APLICAÇÃO:PROVA\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SEM PAUTA\, LETRA ESTILO BASTÃO\, LOGO DO ÓRGÃO, IMPRESSO PADRONIZADO\, MATERIAL:PAPEL OFFSET RECICLADO\, TIPO:FOLHETO\,
2021, 2022
GRAMATURA:75 G/M2\, COMPRIMENTO:420 MM\, LARGURA:297 MM\, COR:1/0\, APLICAÇÃO:PROVA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:PAUTADA\, LETRA ESTILO BASTÃO\, LOGO DO
ÓRGÃO

Quantidade total de registros: 4
Registros apresentados: 1 a 4
Identiﬁcação
da Compra

Número
do Item

Modalidade

Código
Descrição
Unidade de
do
Descrição do Item
Complementar Fornecimento
CATMAT

Quantidade
Valor
Ofertada
Unitário

00059/2021

00066

Pregão

456386

IMPRESSO
PADRONIZADO

UNIDADE

500

R$0,32

00002/2021

00023

Pregão

456387

IMPRESSO
PADRONIZADO

UNIDADE

5.000

R$0,64

00534/2021

00001

Dispensa de
456387
Licitação

IMPRESSO
PADRONIZADO

UN

35.000

R$2,01

00534/2021

00002

Dispensa de
456387
Licitação

IMPRESSO
PADRONIZADO

UN

35.000

R$2,19

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 16:11
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Fornecedor

DANIEL
ROGERIO DA
ROCHA

Órgão

UASG

987791 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS/PR
926594 - CONSELHO REG.
ROGER ANDRE ESTADO DO
DE ADMINIST. DO ESTADO
BRAUN
CEARA
DO CEARA
REUTER
UNIVERSIDADE
153163 - MEC - UNIV.
GRAFICOS
FEDERAL DE
FED. DE SANTA CATARINA
EDITORES S.A SANTA CATARINA - SC
REUTER
UNIVERSIDADE
153163 - MEC - UNIV.
GRAFICOS
FEDERAL DE
FED. DE SANTA CATARINA
EDITORES S.A SANTA CATARINA - SC
ESTADO DO
PARANA

Data da
Compra

16/06/2021

26/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

62

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 825.705,58

R$ 9.600,00

R$ 0,01

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Descrição
10014

RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR

Quantidade total de registros: 121
Registros apresentados: 1 a 50
Identiﬁcação Número
da Compra do Item

00115/2021

00006/2021

00023/2021

Modalidade

00001

Dispensa de
Licitação

00001

Dispensa de
Licitação

00001

Pregão

Código
Descrição
Unidade de Quantidade
do
Descrição do Item
Complementar Fornecimento Ofertada
CATSERV

10014

10014

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

1

1

110.609

Valor
Unitário

Fornecedor

Órgão

UASG

Data da
Compra

R$0,01

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
EMPRESA DE
TECNOLOGIA E
CIENCIAS

COMANDO DO
EXERCITO

R$1

FUNDACAO GETULIO
VARGAS

250110 MINISTERIO DA COORDENAÇÃO
14/05/2021
SAUDE
GERAL DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO

R$1,90

METROPOLE
SOLUCOES
EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS
EIRELI

COLEGIO PEDRO 153167 - COLEGIO
II
PEDRO II/REITORIA

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:17
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

160399 - HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DE
PORTO ALEGRE

21/09/2021

01/12/2021
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00032/2021

00019/2021

00003/2021

00001/2021

00065/2021

00014/2021

00014/2021

00001

00002

00001

Pregão

Pregão

Pregão

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

10014

00001

Pregão

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00002

Dispensa de
Licitação

00001

Dispensa de
Licitação

10014

10014

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

12.075

R$2,21

PICSIS INFORMATICA
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

MINISTERIO
PUBLICO DA
UNIAO

200009 - MINISTERIO
PUBLICO DO DF E
08/06/2021
TERRITORIOS

ESTADO DAS
ALAGOAS

982705 PREF.MUN.DE
ARAPIRACA

20/08/2021

UNIDADE

3.000

R$2,63

INSTITUTO DE
ACESSO A
EDUCACAO,
CAPACITACAO
PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO
HUMAN

UNIDADE

9.000

R$3,40

FUTURO EM FOCO
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160084 - COLEGIO
MILITAR DE RECIFE

28/06/2021

R$5,50

IUDS - INSTITUTO
UNIVERSAL DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

COMANDO DO
EXERCITO

160218 - COLÉGIO
MILITAR DE BELÉM

14/06/2021

R$6

EDUDATA
INFORMATICA S/S
LTDA

153031 - MECUNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
FEDERAL DE SAO
SAO PAULO
PAULO/SP

R$6,18

FUNDACAO DE APOIO
A EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DE
MINAS GERAIS - FUN

INST.FED.DE
158121 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC.E
EDUC.,CIÊNC.E
16/09/2021
TEC.DO NORTE
TEC.DO NORTE DE MG
DE MG

R$6,22

FUNDACAO DE APOIO
A EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DE
MINAS GERAIS - FUN

INST.FED.DE
158121 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC.E
EDUC.,CIÊNC.E
16/09/2021
TEC.DO NORTE
TEC.DO NORTE DE MG
DE MG

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

22.000

200

6.058

14.414
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03/11/2021

64

00011/2021

00019/2021

00004/2021

00019/2021

00001

00001

00001

00003

Dispensa de
Licitação

Pregão

Dispensa de
Licitação

Pregão

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

00022/2021

00001

Pregão

10014

00041/2021

00001

Pregão

10014

00033/2021

00001

Pregão

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

1.000

1.000

4.620

1.000

R$6,57

FUNDACAO PARA O
VESTIBULAR DA
COMANDO DO
UNIVERSIDADE
EXERCITO
ESTADUAL PAULISTA
JULIO DE MESQUITA F

160525 - ESCOLA DE
FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR DO
EXERCITO

30/07/2021

R$7

INSTITUTO DE
ACESSO A
EDUCACAO,
CAPACITACAO
PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO
HUMAN

ESTADO DAS
ALAGOAS

982705 PREF.MUN.DE
ARAPIRACA

20/08/2021

R$7,06

FUNDACAO DE APOIO
A EDUCACAO E
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DE
MINAS GERAIS - FUN

INST.FED.DE
158121 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC.E
EDUC.,CIÊNC.E
25/05/2021
TEC.DO NORTE
TEC.DO NORTE DE MG
DE MG

R$7,11

INSTITUTO DE
ACESSO A
EDUCACAO,
CAPACITACAO
PROFISSIONAL E
DESENVOLVIMENTO
HUMAN

ESTADO DAS
ALAGOAS

COLEGIO PEDRO 153167 - COLEGIO
II
PEDRO II/REITORIA

982705 PREF.MUN.DE
ARAPIRACA

20/08/2021

UNIDADE

15.000

R$11,50

METROPOLE
SOLUCOES
EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS
EIRELI

UNIDADE

12.000

R$13

MINISTERIO
UNIVERSIDADE
PUBLICO DA
PATATIVA DO ASSARE
UNIAO

200009 - MINISTERIO
PUBLICO DO DF E
09/09/2021
TERRITORIOS

R$13

METROPOLE
SOLUCOES
EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS
EIRELI

200009 - MINISTERIO
PUBLICO DO DF E
16/06/2021
TERRITORIOS

UNIDADE

11.500

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:17
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MINISTERIO
PUBLICO DA
UNIAO

19/11/2021

65

00001/2021

00001

Pregão

10014

00094/2021

00001

Dispensa de
Licitação

10014

00041/2021

00002

Dispensa de
Licitação

10014

00033/2021

00002

Pregão

10014

00016/2021

00002

Pregão

10014

00016/2021

00003

Pregão

10014

00016/2021

00001

Pregão

10014

00001

Dispensa de
Licitação

00041/2021

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

95.000

R$14,67

CARIOCA SOLUTION
EIRELI

COMANDO DA
AERONAUTICA

120623 - BASE AÉREA
06/04/2021
DOS AFONSOS

UNIDADE

6.000

R$18,30

JFN SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160148 - BASE DE
ADMINISTRAÇÃO E
APOIO DO CMP

21/09/2021

UNIDADE

2.500

R$26

FUNDACAO
GUIMARAES ROSA

COMANDO DA
AERONAUTICA

120636 GRUPAMENTO DE
APOIO DE LAGOA
SANTA

19/11/2021

MINISTERIO
PUBLICO DA
UNIAO

200009 - MINISTERIO
PUBLICO DO DF E
16/06/2021
TERRITORIOS

UNIDADE

400

R$30

METROPOLE
SOLUCOES
EMPRESARIAIS E
GOVERNAMENTAIS
EIRELI

UNIDADE

9.900

R$38,40

JC COMUNICACAO E
EVENTOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160296 - COMANDO
BRIGADA INFANTARIA 30/08/2021
PARAQUEDISTA/RJ

UNIDADE

720

R$38,40

JC COMUNICACAO E
EVENTOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160296 - COMANDO
BRIGADA INFANTARIA 30/08/2021
PARAQUEDISTA/RJ

UNIDADE

12.000

R$38,40

JC COMUNICACAO E
EVENTOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160296 - COMANDO
BRIGADA INFANTARIA 30/08/2021
PARAQUEDISTA/RJ

R$58,50

FUNDACAO
GUIMARAES ROSA

COMANDO DA
AERONAUTICA

120636 GRUPAMENTO DE
APOIO DE LAGOA
SANTA

UNIDADE

10.000
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19/11/2021
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00049/2021

00093/2021

00001

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

Dispensa de
Licitação

10014

00128/2021

00001

Dispensa de
Licitação

00017/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00017/2021

00002

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00001/2021

00004

Pregão

00129/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00001/2021

00002

Pregão

10014

10014

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

UNIDADE

1

20.000

UNIVERSIDADE 153079 FEDERAL DO
UNIVERSIDADE
05/08/2021
PARANA
FEDERAL DO PARANA

R$100

ALTAIR ROSA

R$140

FUNDACAO PARA O
153031 - MECVESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
FEDERAL DE SAO
ESTADUAL PAULISTA SAO PAULO
PAULO/SP
JULIO DE MESQUITA F

19/10/2021

26/11/2021

UNIDADE

1.440

R$156,14

FUNDACAO PARA O
153031 - MECVESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
FEDERAL DE SAO
ESTADUAL PAULISTA SAO PAULO
PAULO/SP
JULIO DE MESQUITA F

UNIDADE

142

R$170,78

AZUL LINHAS AEREAS COMANDO DA
BRASILEIRAS S.A.
AERONAUTICA

120195 - CENTRO DE
AQUISIÇÕES
01/06/2021
ESPECIFICAS

UNIDADE

168

R$180,67

AZUL LINHAS AEREAS COMANDO DA
BRASILEIRAS S.A.
AERONAUTICA

120195 - CENTRO DE
AQUISIÇÕES
01/06/2021
ESPECIFICAS

UNIDADE

60

R$421,41

LP - SERVICOS DE
INTEGRACAO DE
ESTAGIOS LTDA

987561 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
22/02/2021
FORMOSA DO OESTE

UNIDADE

1

R$507

INSTITUTO CULTURAL UNIVERSIDADE 153079 BRASIL ALEMANHA DE FEDERAL DO
UNIVERSIDADE
19/10/2021
JOINVILLE
PARANA
FEDERAL DO PARANA

UNIDADE

120

R$601,26

LP - SERVICOS DE
INTEGRACAO DE
ESTAGIOS LTDA
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ESTADO DO
PARANA

ESTADO DO
PARANA

987561 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
22/02/2021
FORMOSA DO OESTE

67

00001/2021

00003

Pregão

00129/2021

00002

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00006/2021

00001

Dispensa de
Licitação

10014

00014/2021

00001

Dispensa de
Licitação

10014

00008/2021

00001

Dispensa de
Licitação

10014

00007/2021

00001

Dispensa de
Licitação

10014

00001/2021

00001

Pregão

10014

00001

Dispensa de
Licitação

00014/2021

10014

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

120

R$632,11

LP - SERVICOS DE
INTEGRACAO DE
ESTAGIOS LTDA

UNIDADE

15

R$680

INSTITUTO CULTURAL UNIVERSIDADE 153079 BRASIL ALEMANHA DE FEDERAL DO
UNIVERSIDADE
19/10/2021
JOINVILLE
PARANA
FEDERAL DO PARANA

UNIDADE

1

R$839,80

A C M TRANSPORTES
TURISTICOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160375 - 27 GRUPO
DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA/RS

17/02/2021

UNIDADE

2

R$839,80

A C M TRANSPORTES
TURISTICOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160375 - 27 GRUPO
DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA/RS

23/02/2021

UNIDADE

1

R$839,80

A C M TRANSPORTES
TURISTICOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160375 - 27 GRUPO
DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA/RS

17/02/2021

UNIDADE

1

R$839,80

A C M TRANSPORTES
TURISTICOS LTDA

COMANDO DO
EXERCITO

160375 - 27 GRUPO
DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA/RS

17/02/2021

UNIDADE

420

R$901,89

LP - SERVICOS DE
INTEGRACAO DE
ESTAGIOS LTDA

ESTADO DO
PARANA

987561 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
22/02/2021
FORMOSA DO OESTE

R$960

CENTRO DE
244001 - FUNAGFUNDACAO
INTEGRACAO
FUNDACAO
ALEXANDRE DE
EMPRESA ESCOLA CIE
ALEXANDRE
GUSMAO
E
GUSMAO/DF

UNIDADE

1
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ESTADO DO
PARANA

987561 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE
22/02/2021
FORMOSA DO OESTE

27/07/2021

68

00001

Dispensa de
Licitação

00014/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00007/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00016/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00142/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00138/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00065/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00007/2021

00038/2021

10014

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

2

R$1000

IMPACTA SOLUCOES
WEB LTDA

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E
TEC. DO
ESP.SANTO

158427 - IFES CAMPUS VILA VELHA

30/08/2021

FUNDACAO
FACULDADE
FED.CIENCIAS
MEDICAS POA

154032 UNIVERSIDADE FED.
DE CIENCIAS DA
SAUDE/RS

22/09/2021

153046 UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
06/08/2021
FEDERAL DO ESPIRITO
ESPIRITO SANTO
SANTO/ES

UNIDADE

1

R$1515

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
EDUCACAO MEDICA

UNIDADE

1

R$1638,20

EMERSON WAGNER
MAINARDES

UNIDADE

1

R$2247,63

UNIVERSIDADE 154080 UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RORAIMA
RORAIMA
FEDERAL/RR

UNIDADE

1

R$2396,69 ALTAIR ROSA

UNIVERSIDADE 153079 FEDERAL DO
UNIVERSIDADE
22/10/2021
PARANA
FEDERAL DO PARANA

UNIDADE

1

R$2500

RICARDO DE
CAMARGO

UNIVERSIDADE 153079 FEDERAL DO
UNIVERSIDADE
22/10/2021
PARANA
FEDERAL DO PARANA

UNIDADE

1

R$3000

ESLI LINO

FUNDACAO
JOAQUIM
NABUCO

R$3160

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
EDUCACAO MEDICA

153031 - MECUNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
FEDERAL DE SAO
SAO PAULO
PAULO/SP

UNIDADE

1
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344002 - FUNDACAO
JOAQUIM NABUCO /
MEC / PE

27/09/2021

05/08/2021

28/09/2021

69

00087/2021

00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

RECRUTAMENTO E
SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

R$4500
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SUZANA TATAGIBA
FUNDAO

FUNDACAO
JOAQUIM
NABUCO

344002 - FUNDACAO
JOAQUIM NABUCO /
MEC / PE

22/09/2021

70

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 825.705,58

R$ 9.600,00

R$ 0,01

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Descrição
10014

RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR

Quantidade total de registros: 121
Registros apresentados: 101 a 121
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra do Item

00020/2021 00001

00076/2021 00001

00031/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

Código
do
CATSERV

10014

10014

10014

Descrição do
Item

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

Descrição
Unidade de Quantidade
Valor Unitário
Complementar Fornecimento Ofertada

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

1

1

1

Fornecedor

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$397765,25 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -

Órgão

AGENCIA NACIONAL
DE MINERAÇÃO

UASG

323102 - AGENCIA NACIONAL DE
29/10/2021
MINERAÇÃO - DF

R$483280

FUNDACAO
APOLONIO SALES
UNIVERSIDADE
DE
FEDERAL RURAL DE
DESENVOLVIMENTO PERNAMBUCO
EDUCACIONAL

R$819400

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INST.FED.DE
EDUCACIONAL,
158135 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
CULTURAL E
EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
PARA
ASSISTENCIAL
NACIONAL
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Data da
Compra

153165 - UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE
PERNAMBUCO

17/11/2021

08/11/2021

71

00002/2021 00002

00033/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

10014

10014

00001/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00010/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00017/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00005/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00009/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00027/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$841384,92 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -

UNIDADE

1

R$961224

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

INSTITUTO AOCP

FUNDACAO PARA O
VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE
R$975000
ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE
MESQUITA F
FUNDACAO DE
EDUCACAO
TECNOLOGICA E
R$1005514,25
CULTURAL DA
PARAIBA FUNETEC
PB
FUNDACAO DE
APOIO A
EDUCACAO E
R$1347729,94 DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DE
MINAS GERAIS FUN
FUNDACAO DE
APOIO A
EDUCACAO E AO
R$1355688
DESENVOLVIMENTO
TECNOLOGICO DO
RN

FUND.INST.BRASILEIRO 114601 - IBGEDE GEOG.E
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
ESTATISTICA
ESTATISTICA

29/01/2021

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.
DE RONDONIA

158148 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DE
RONDONIA

29/09/2021

COMANDO DO
EXERCITO

160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO
06/05/2021
COMPLEMENTAR DO EXERCITO

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC. E TEC.
DO MARANHãO

158128 - INST.FED.DE EDUC.,
CIENCIA E TEC. DO MARANHÃO

09/11/2021

CENTRO FEDERAL DE
153015 - CENTRO FEDERAL DE
EDUCACAO
11/11/2021
EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
TECNOLOGICA DE MG

INST.FED.DE
158155 - INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E TEC.DO EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO
R.G.DO NORTE
NORTE

31/05/2021

03/09/2021

R$1612800

INSTITUTO AOCP

EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS
HOSPITALARES

155007 - EMPRESA BRASILEIRA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES

R$1628640

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -

INST.CHICO MENDES
DE CONSER.DA
BIODIVERSIDADE

443033 - COORDENAçAO GERAL
22/11/2021
DE FINANçAS/DF
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00008/2021 00001

Dispensa de
Licitação

00037/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00123/2021 00001

00009/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

00012/2021 00001

Dispensa de
Licitação

00021/2021 00002

Dispensa de
Licitação

00002/2021 00001

09346/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

10014

10014

10014

10014

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

UNIDADE

1

R$1913950

1

UNIVERSIDADE
R$2417952,79 FEDERAL DE
UBERLANDIA

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INST.FED.DE
EDUCACIONAL,
158133 - INST.FED.DE EDUC.,
EDUC.,CIENC.E TEC.DO
CULTURAL E
CIENC. E TEC.DO CEARÁ
CEARÁ
ASSISTENCIAL
NACIONAL

1

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

FUNDACAO PARA O
VESTIBULAR DA
UNIVERSIDADE
R$2730485
ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE
MESQUITA F
CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$3782625,09 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -

13/07/2021

FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
UBERLANDIA

154043 - FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLANDIA

25/05/2021

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SAO
PAULO

153031 - MEC-UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SAO PAULO/SP

02/12/2021

INST.BRAS.DO MEIO
AMB.E DOS
REC.NAT.RENOVAV.

193099 - MMA-IBAMA - DEFIN/DF 26/11/2021

370003 - COORD. GERAL, DE
LIC. CONT. E DOC/DGI/SE/CGU

R$4192500

FUNDACAO
GETULIO VARGAS

CONTROLADORIA
GERAL DA UNIÃO

R$5621836

IBFC - INSTITUTO
BRASILEIRO DE
FORMACAO E
CAPACITACAO

FUND.INST.BRASILEIRO 114601 - IBGEDE GEOG.E
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
ESTATISTICA
ESTATISTICA

03/12/2021

FUND.INST.BRASILEIRO 114601 - IBGEDE GEOG.E
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
ESTATISTICA
ESTATISTICA

29/01/2021

FUNDACAO
UNIVERSIDADE DE
BRASILIA

22/11/2021

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$5661403,68 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$6343650
AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -
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154040 - FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FUB

04/11/2021

73

00019/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00019/2021 00002

Dispensa de
Licitação

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

R$22413798

FUNDACAO
GETULIO VARGAS

FUND.INST.BRASILEIRO 114601 - IBGEDE GEOG.E
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
ESTATISTICA
ESTATISTICA

24/11/2021

UNIDADE

1

R$28159015

FUNDACAO
GETULIO VARGAS

FUND.INST.BRASILEIRO 114601 - IBGEDE GEOG.E
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
ESTATISTICA
ESTATISTICA

24/11/2021
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$ 825.705,58

R$ 9.600,00

R$ 0,01

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Descrição
10014

RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR

Quantidade total de registros: 121
Registros apresentados: 51 a 100
Identiﬁcação Número
Modalidade
da Compra do Item

Código
do
CATSERV

00086/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00085/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00064/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00062/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

Descrição do
Item

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

Descrição
Unidade de Quantidade
Complementar Fornecimento Ofertada

Valor
Unitário

Fornecedor

Órgão

UASG

Data da
Compra

UNIDADE

1

R$4500

AIME KYRILLOS
NETO

FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO

344002 - FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO / MEC / PE

22/09/2021

UNIDADE

1

R$4500

JAILSON SOUSA DA FUNDACAO JOAQUIM
PAZ
NABUCO

344002 - FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO / MEC / PE

22/09/2021

UNIDADE

1

R$5000

RENATO
FUNDACAO JOAQUIM
PHAELANTE DA
NABUCO
CAMARA LIMA NETO

344002 - FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO / MEC / PE

05/08/2021

UNIDADE

1

R$5000

ADEMIR SOUZA
ARAUJO

344002 - FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO / MEC / PE

05/08/2021
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FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO

75

00063/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

00004/2021 00001

Pregão

10014

00070/2021 00002

Pregão

10014

00072/2021 00001

Pregão

10014

00070/2021 00001

Pregão

10014

00010/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00023/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00002/2021 00001

Pregão

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

R$5000

EDSON CARLOS
RODRIGUES -

FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO

344002 - FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO / MEC / PE

05/08/2021

UNIDADE

1

R$6130,80

AGENCIA DE
INTEGRACAO
ESCOLA LTDA

INSTITUTO DO
PATRIMONIO HIST. E
ART. NACIONAL

343026 - IPHAN-INST. PATR. HIST. E
ARTISTICO NACIONAL

29/09/2021

UNIDADE

1

R$6500

CONSALTER &
CAMARGO
987231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE SAO PAULO
08/11/2021
ASSESSORIA E
VARGEM GRANDE DO SUL
CONSULTORIA LTDA

UNIDADE

1

R$6900

KLCCONSULTORIA EM
GESTAO PUBLICA
LTDA

UNIDADE

1

R$7000

CONSALTER &
CAMARGO
987231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE SAO PAULO
08/11/2021
ASSESSORIA E
VARGEM GRANDE DO SUL
CONSULTORIA LTDA

UNIDADE

1

R$8424

CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA
CIE E

UNIDADE

1

R$9600

HIGH TECH
160078 - COLEGIO MILITAR DE
COMANDO DO EXERCITO
INFORMATICA LTDA
CAMPO GRANDE

UNIDADE

1

CEBRADE-CENTRAL EMPRESA BRASILEIRA
R$10140,80 BRASILEIRA DE
DE PESQUISA
ESTAGIO LTDA
AGROPECUARIA
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ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE
POLICIA FEDERAL

986637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
29/09/2021
LENÇÓIS PAULISTA

200382 - SUPERINTENDENCIA
REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM

135029 - EMBRAPA SOJA/LONDRINA
PR

30/04/2021

26/05/2021

08/03/2021

76

00004/2021 00001

Pregão

10014

00056/2021 00001

Pregão

10014

00008/2021 00001

Pregão

10014

00343/2021 00001

Dispensa de
Licitação

33784/2021 00001

03378/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

R$17700

UNIVERSIDADE
PATATIVA DO
ASSARE

JUSTICA FEDERAL

R$20910

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS SOCIO
ECONOMICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA
14/09/2021
DE SANTA CATARINA
CATARINA - SC

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

10014

06/04/2021

1

10014

Dispensa de
Licitação

090023 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU - DF

UNIDADE

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

00004/2021 00001

13/09/2021

R$17500

1

10014

986637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
23/02/2021
LENÇÓIS PAULISTA

1

UNIDADE

Dispensa de
Licitação

070008 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE

ESTADO DE SAO PAULO

UNIDADE

10014

00004/2021 00003

OMNI CONCURSOS
PUBLICOS LTDA

INSTITUTO
BRASILEIRO DE
INCENTIVO AO
JUSTICA ELEITORAL
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
EIRELI

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

R$13500

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$23213,92 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$23213,92 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL,
R$24080
CULTURAL E
ASSISTENCIAL
NACIONAL
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL,
R$36140
CULTURAL E
ASSISTENCIAL
NACIONAL
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FUNDACAO
UNIVERSIDADE DE
BRASILIA

154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
06/09/2021
DE BRASÍLIA - FUB

FUNDACAO
UNIVERSIDADE DE
BRASILIA

154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
08/09/2021
DE BRASÍLIA - FUB

114601 - IBGEFUND.INST.BRASILEIRO
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
DE GEOG.E ESTATISTICA
ESTATISTICA

23/02/2021

114601 - IBGEFUND.INST.BRASILEIRO
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
DE GEOG.E ESTATISTICA
ESTATISTICA

23/02/2021
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00043/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00040/2021 00001

Pregão

10014

00004/2021 00001

Pregão

10014

00004/2021 00002

00002/2021 00003

00032/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

Pregão

10014

10014

10014

00180/2021 00001

Pregão

10014

00010/2021 00001

Pregão

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

FUNDACAO DE
APOIO AO
INST.FED.DE
R$36678,78 DESENVOLVIMENTO EDUC.,CIENC.E TEC. DO 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE 05/11/2021
DA CIENCIA E
ESP.SANTO
TECNOLOGIA-FACTO

UNIDADE

1

R$46500

ETHOS CONSULTORIAS,
AVALIACOES E
CONCURSOS LTDA

ESTADO DAS ALAGOAS

UNIDADE

1

R$57000

EPL EMPRESA
PARANAENSE DE
LICITACOES LTDA

CONSELHO FEDERAL DE 383500 - CONSELHO FEDERAL DE
CONTABILIDADE
CONTABILIDADE/DF

15/03/2021

114601 - IBGEFUND.INST.BRASILEIRO
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
DE GEOG.E ESTATISTICA
ESTATISTICA

23/02/2021

114601 - IBGEFUND.INST.BRASILEIRO
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
DE GEOG.E ESTATISTICA
ESTATISTICA

29/01/2021

UNIDADE

1

UNIDADE

1

UNIDADE

1

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL,
R$58261
CULTURAL E
ASSISTENCIAL
NACIONAL
CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$63652,54 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -

982705 - PREF.MUN.DE ARAPIRACA

08/11/2021

R$69400

INSTITUTO DE
APOIO E
DESENVOLVIMENTO ESTADO DAS ALAGOAS
INSTITUCIONAL DO
BRASIL - IADEB

982705 - PREF.MUN.DE ARAPIRACA

ESTADO DE MINAS
GERAIS

926658 - HOSPITAL METROPOLITANO
25/11/2021
ODILON BEHRENS

ESTADO DO PARA

927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
02/08/2021
EDUCAÇÃO DE SANTAREM

SERVIÇO

1

R$70000

CONSESP CONCURSOS,
RESIDENCIAS
MEDICAS,
AVALIACOES E
PESQUISAS LTDA

UNIDADE

12

R$74499,88

CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA
CIE E
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00002/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00010/2021 00002

Pregão

10014

00539/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00021/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00009/2021 00001

Pregão

10014

00002/2021 00004

Dispensa de
Licitação

10014

00006/2021 00001

Pregão

10014

00005/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

R$91500

FUNDACAO DE
APOIO A EDUCACAO
E
INST.FED.DE
DESENVOLVIMENTO EDUC.,CIENC.E
TECNOLOGICO DE TEC.BAIANO
MINAS GERAIS FUN

UNIDADE

12

R$93067,73

CENTRO DE
INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA
CIE E

ESTADO DO PARA

UNIVERSIDADE FEDERAL 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA
16/11/2021
DE SANTA CATARINA
CATARINA - SC

158129 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.
04/05/2021
E TEC. BAIANO

927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
02/08/2021
EDUCAÇÃO DE SANTAREM

UNIDADE

1

R$97270

FUNDACAO DE
ESTUDOS E
PESQUISAS SOCIO
ECONOMICAS

UNIDADE

1

R$103092

IBFC - INSTITUTO
BRASILEIRO DE
FORMACAO E
CAPACITACAO

114601 - IBGEFUND.INST.BRASILEIRO
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
DE GEOG.E ESTATISTICA
ESTATISTICA

UNIDADE

1

R$110000

TALENTO
CONSULTORIA
EMPRESARIAL S/S
LTDA.

MINISTERIO DO
926328 - FUND.DE
PLANEJAMENTO,DESENV. PREVID.COMPL.SERV.PUB.FED.PODER 15/10/2021
E GESTÃO
EXEC.

1

R$118440

IBFC - INSTITUTO
BRASILEIRO DE
FORMACAO E
CAPACITACAO

114601 - IBGEFUND.INST.BRASILEIRO
FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E
DE GEOG.E ESTATISTICA
ESTATISTICA

UNIDADE

1

REDE NACIONAL DE
CONSELHO REGIONAL
APRENDIZAGEM,
389151 - CONSELHO REGIONAL DE
R$121382,64
DE ADMINISTRAÇÃO DO
PROMOCAO SOCIAL
ADMINISTRACAO DO RJ
RJ
E INTEGRACAO

UNIDADE

1

R$127680

UNIDADE

CEBRADE-CENTRAL EMPRESA BRASILEIRA
BRASILEIRA DE
DE PESQUISA
ESTAGIO LTDA
AGROPECUARIA
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135029 - EMBRAPA SOJA/LONDRINA
PR

03/12/2021

29/01/2021

21/06/2021

22/04/2021
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00147/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00024/2021 00001

Pregão

10014

00032/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00002/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00040/2021 00002

Pregão

10014

00009/2021 00001

Pregão

10014

00040/2021 00001

Dispensa de
Licitação

10014

00001/2021 00001

Pregão

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$152560,57 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -

UNIDADE

1

R$160492,85

LEGALLE
CONCURSOS E
SOLUCOES
INTEGRADAS LTDA

UNIDADE

1

R$170000

UNIVERSIDADE FEDERAL
FUNDACAO
153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DO SEMIGUIMARAES DUQUE
RURAL DO SEMI-ÁRIDO
ARIDO/RN

27/08/2021

UNIDADE

1

R$176000

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO FUNDO PENITENCIARIO
INSTITUCIONAL
NACIONAL
BRASILEIRO - IDIB

200326 - DEPEN - DIRETORIA
EXECUTIVA

16/03/2021

UNIDADE

1

R$193000

CAETANNO
PROJETOS E
ESTADO DAS ALAGOAS
ASSESSORIA EIRELI

982705 - PREF.MUN.DE ARAPIRACA

08/11/2021

UNIDADE

1

REDE NACIONAL DE
APRENDIZAGEM,
EMPRESA BRASIL DE
R$207887,04
PROMOCAO SOCIAL COMUNICAÇÃO
E INTEGRACAO

115406 - EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO

14/04/2021

UNIDADE

1

R$253000

INSTITUTO QUADRIX

CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE-PR

925154 - CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO PARANA

08/10/2021

UNIDADE

1

R$253099,08

INQC - INSTITUTO
NACIONAL DE
QUALIFICACAO E
CAPACITACAO

CONSELHO REGIONAL
389151 - CONSELHO REGIONAL DE
DE ADMINISTRAÇÃO DO
ADMINISTRACAO DO RJ
RJ

18/02/2021
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SERVICO FEDERAL DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

988561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
05/03/2021
CACHOEIRINHA

02/03/2021
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00004/2021 00001

Dispensa de
Licitação

00002/2021 00001

Inexigibilidade
10014
de Licitação

22763/2021 00001

Dispensa de
Licitação

12684/2021 00001

00033/2021 00001

00001/2021 00001

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

Dispensa de
Licitação

10014

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR
RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

FUNDACAO DE
APOIO AO
INST.FED.DE
158151 - IFES INST FED DE EDUC
R$301205,09 DESENVOLVIMENTO EDUC.,CIENC.E TEC. DO
CIEN E TEC DO ESP SANTO
DA CIENCIA E
ESP.SANTO
TECNOLOGIA-FACTO

UNIDADE

1

R$309600

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
RORAIMA

UNIVERSIDADE FEDERAL 154080 - UNIVERSIDADE
DE RORAIMA
FEDERAL/RR

UNIDADE

1

R$327260,71

FUNDACAO DE
APOIO A PESQUISA
AO ENSINO E A
CULTURA

FUNDACAO
154502 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL
UNIVERSIDADE FED. DA
07/10/2021
DA GRANDE DOURADOS
GRANDE DOURADOS

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

10014

RECRUTAMENTO
E SELECAO DE
PESSOAL /
CONCURSO
PUBLICO /
VESTIBULAR

UNIDADE

1

CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$361910,90 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS FUNDACAO DE
APOIO A
EDUCACAO,
R$377000
PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E
TECNOLOGIC
CENTRO
BRASILEIRO DE
PESQUISA EM
R$377208,10 AVALIACAO E
SELECAO E DE
PROMOCAO DE
EVENTOS -
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11/02/2021

26/04/2021

FUNDACAO
UNIVERSIDADE DE
BRASILIA

154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
02/03/2021
DE BRASÍLIA - FUB

INST. FED. DE EDUC.,
CIENC. E TEC. DO
PARANá

158009 - INSTITUTO FEDERAL DO
PARANÁ

MINISTERIO DA JUSTICA

200006 - COORDENACAO GERAL DE
19/10/2021
RECURSOS HUMANOS

16/04/2021
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MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R$
483.280,00

R$
483.280,00

R$
483.280

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS
APLICADOS
Código
Material/Serviço

Descrição

10014

REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS\, DAS PROVAS DISCURSIVAS E DAS PROVAS
PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR E MÉDIO\, PAR A AS CLASSES E E D\, DO QUADRO PERMANENTE DA
RECRUTAMENTO E
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERN AMBUCO\, ATRAVÉS DA ABERTURA DE
SELECAO DE PESSOAL / INSCRIÇÃO\, ELABORAÇÃO DOS CADERNOS DE AVALIAÇÃO INTELECTUAL\,
CONCURSO PUBLICO /
PRODUÇÃO GRÁFICA DOS CADERNOS DE AVALIAÇÃO INTELECTUAL\, ORGANIZA
VESTIBULAR
ÇÃO DA INFRAESTRUTURA\, LOGÍSTICA\, CORREÇÃO\, ARMAZENAMENTO E
APLICAÇÃO DAS PROV AS OBJETIVAS E DISCURSIVAS; ALÉM DA CONSTRUÇÃO DOS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO\, MON TAGEM DAS BANCAS DE AVALIAÇÃO\, LOGÍSTICA
E APLICAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS

Descrição Complementar

RESULTADO 1
DADOS DA COMPRA
Identificação da Compra: 00076/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Contratação de serviços de realização de concurso público para o provimento de cargos de nível
superior e médio, para as classes E e D, do Quadro Permanente da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Quantidade Ofertada: 1
Valor Proposto Unitário: Valor Unitário do Item: R$ 483280
Código do CATMAT: 10014
Descrição do Item: RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL / CONCURSO PUBLICO / VESTIBULAR
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca:
Data do Resultado: 17/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR
Nome do Fornecedor: FUNDACAO APOLONIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CNPJ/CPF: 08961997000158
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO
Número da UASG: 153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:11
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Relatório gerado dia: 23/02/2022 às 17:11
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E-mail de IFSC - Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC

Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>

Orçamento - processo seletivo para ingresso de alunos no IFSC
Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>
7 de fevereiro de 2022 17:28
Para: Licitacoes Reitoria <licitacoes@ifsc.edu.br>
Cco: licitacoes@agiel.com.br, "licitacao@caetanno.com.br" <licitacao@caetanno.com.br>, otavio@conscamweb.com.br,
contato@eplconcursos.com.br, eplconcursos@gmail.com, "contato@ethosconcursos.com.br"
<contato@ethosconcursos.com.br>, foco@futuroemfoco.com.br, licita@inqc.org.br, contratos@inqc.org.br,
concurso@iuds.org.br, comercial@metropolesolucoes.com.br, comercial@omniconcursospublicos.com.br,
zizo@gruposarmento.com, licitacao@gruposarmento.com, fundatec@fundatec.org.br, gustavo@objetivas.com.br,
"rumocertoconcurso@gmail.com" <rumocertoconcurso@gmail.com>, contato@dedalusconcursos.com.br,
pedrofraga@consulplan.com, institutoiasp@gmail.com, rivas@requinteventos.com.br, carolameno@hotmail.com,
ecampuslicita@gmail.com, sergiohenrique.licitacao@gmail.com, direcao@legalleconcursos.com.br
Boa tarde.
Localizei o seu contato como participante de pregões para o catserv 10014, que trata de recrutamento e seleção de
pessoal, concurso público, vestibular.
O IFSC está iniciando um processo licitatório para condução de processos seletivos de alunos para os semestres
2022/2, 2023/1 e 2023/2;
Fizemos um levantamento das necessidades, segue anexo a planilha com os itens e as quantidades necessárias a
estes 3 processos seletivos.
Peço a gentileza de nos passarem orçamento e, caso não seja possível, algum retorno informando, pois não temos
certeza de que os contatos que estavam em sua proposta estão corretos.
Caso possível, aguardo seu retorno até o final desta semana. Obrigada pela disponibilidade, pode me contatar por
este e-mail.
-Atenciosamente
Juliana Vieira de Lima

Coordenadoria de Licitações
Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010

www.ifsc.edu.br
Requisitos pregão exame classificação LIMPO.ods
28K

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0wr3W_g3uztYd2cS4SOZSagJR6NyxZb95zZBRx7bZHd9W1k/u/1/?ik=81fe53a36e&view=pt&search=all&p…
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Item

Especificação do Item

1

3948004000014 - CATMAT: 0
SERVIÇO
90
0
90
AUTO ADESIVO PARA IMPRESSÃO DIGITAL DO CANDIDATO (DIGISELO)
Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá acompanhar também lâmina ou pastilha grafitada, para
utilização no Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

MS CONCURSOS EMPRESA DIGISELO
$595,00 o milheiro, e
não vendem individual,
100,00 unitário
e tem carta de
exclusividade

2

3948004000015 - CATMAT: 0
Serv.
15
0
15
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVA EM BRAILE PARA
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de PROVA EM BRAILE para os Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.

MS CONCURSOS

ADEVA

Big Braille

R$ 300,00

R$ 356,00

R$ 130,00

3948004000017 - CATMAT: 0
Serv.
30000
0
30000
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVAS PARA O EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de provas para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.

MS CONCURSOS

PAINEL

ATA UFSC

R$ 24,00

MÉDIA 1,33 por folha.
São 24 folhas no
caderno = 31,92

0,98 a prova, 100mil
unidades

3948004000019 - CATMAT: 0
Serv.
30000
0
30000
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARTÕES RESPOSTA PARA O EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões Resposta para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.

MS CONCURSOS

PAINEL

ATA UFSC

R$ 5,00

MEDIA 1,33 por folha

0,22 (quantidade 350 mil)

MS CONCURSOS

PAINEL

ATA MP DF

ATA BASE AÉREA DOS
AFONSOS

ATA MARINHA

MEDIA 533,50

R$ 260,00, considerando
o valor de 13,00 por
candidato, e com o
COVID, 20 candidatos
por sala.

R$ 293,40 (14,67 por
candidato)

360,00 (18,00 POR CANDIDATO)

3

4

5

3948004000020 - CATMAT: 0

Unid.

SERVIÇO

Quant. Int.

150

Quant. Ext.

0

Quant. Total

Valor Unit.

Total

150

LOCAÇÃO DE SALAS PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. Aproximadamente 100 salas para os turnos matutino
e vespertino, para todos os municípios e entorno dos câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

6

7

7

R$ 350,00

3948004000021 - CATMAT: 0
SERVIÇO
15
0
15
PROVA EM LIBRAS: TRADUÇÃO DA PROVA EM PORTUGUÊS PARA LIBRAS E PROVA GRAVADA EM LIBRAS E
DIAGRAMADA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e Prova gravada em Libras e diagramada para os Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência. A prova deverá ser entregue em DVD.

MS CONCURSOS

3948004000047 - CATMAT: 0
SERVIÇO
270
0
270
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E/OU SOMATÓRIAS E/OU DISCURSIVAS DO
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias e/ou discursivas de prova dos Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2 elaboradas por professores com formação mínima em Licenciatura na área requerida, experiência profissional da rede
Educação Profissional e Tecnológica Profissional e Tecnológica (EPT) federal e experiência comprovada em realização de provas de
concursos, e currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste Termo de Referência.

MS CONCURSOS

3948004000023 - CATMAT: 0

MS CONCURSOS

SERVIÇO

270

0

270

https://graficabigbraille.com.br/

R$ 5.000,00

R$ 350,00
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SERVIÇO DE ANÁLISE CRÍTICA DE QUESTÃO DE PROVA (FORMATAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO,
VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO ORTOGRÁFICA, ANÁLISE DAS QUESTÕES E GABARITO) DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de análise crítica de questão de prova (formatação/diagramação, verificação/avaliação ortográfica, análise das questões e
gabarito) para a aplicação das provas dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada por
profissionais com formação mínima em Licenciatura na área requerida, experiência profissional da rede Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em realização de provas de concursos, e currículo aprovado pelo Departamento de
Ingresso do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.

8

3948004000026 - CATMAT: 0
SERVIÇO
30
0
30
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

R$ 350,00

MS CONCURSOS
R$ 750,00

9

MS CONCURSOS
3948004000028 - CATMAT: 0
SERVIÇO
60
0
60
SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL DE PROVA DE LOCAL DE PROVA PARA A
APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
R$ 1.550,00
Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de salas) de local de prova para a aplicação das provas dos Exame de Classificação 20222, 2023-1 e 2023-2, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido para cada coordenador, por turno de trabalho, para todos os câmpus do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

10

MS CONCURSOS
3948004000034 - CATMAT: 0
SERVIÇO
60
0
60
SERVIÇO DE FISCAL PARA ATENDIMENTO ESPECIAL (INTÉRPETE/LEDOR/TRANSCRITOR/GUIA-INTÉRPRETE DE
SURDO CEGOS/LEDORES ACOMPANHANTES DA PROVA BRAILE) EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
R$ 350,00
Serviço de fiscal para atendimento especial (Intérpete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de surdo cegos/Ledores acompanhantes da
prova Braille) com hora adicional, para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus
do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

11

MS CONCURSOS
3948004000035 - CATMAT: 0
SERVIÇO
200
0
200
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE SALA E DE CORREDOR (INCLUSA CAPACITAÇÃO) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
R$ 255,00
Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1
e 2023-2 para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da Contratada, os cronogramas e as especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno de trabalho.

12

3948004000037 - CATMAT: 0
SERVIÇO
30000
0
30000
SERVIÇO DE LEITURA DE CARTÃO-RESPOSTA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A leitura dos cartões deverá ser
realizada nas dependências da Reitoria do IFSC ou na sede da contratada, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste Termo de Referência.

MS CONCURSOS

ATA colégio Pedro II

ATA MP (painel)

R$ 5,50

R$ 1,90

R$ 2,21

3948004000039 - CATMAT: 0
SERVIÇO
225
0
225
SERVIÇO DE LIMPEZA PARA OS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de
R$ 100,00, por turno de trabalho.

MS CONCURSOS

13

R$ 230,00
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15

3948004000041 - CATMAT: 0
SERVIÇO
150
0
150
SERVIÇO DE SAÚDE (ENFERMEIRO/TÉCNICO DE ENFERMAGEM) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1
e 2023-2 para todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de trabalho.

MS CONCURSOS

3948004000043 - CATMAT: 0
SERVIÇO
150
0
150
SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido
para cada contratado, por turno de trabalho.

MS CONCURSOS

R$ 550,00

R$ 355,00

TOTAL
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Emitido em 24/03/2022 08:46

PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA LICITAÇÃO
Licitação: 23292.006760/2022-62 - PE 21002/2022 - REI
Gestora: 1100 - REI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
Assunto: TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM
REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2.
Tipo:
MATERIAIS
Status:
SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

Item

Especificação
do Material

Unid.

Quant. Quant. Quant.
Int.
Ext.
Total

Valor
Médio das
Cotações

Total

R$ 6,62

595,80

Última
Atualização

Última
Licitação

LOTE/GRUPO 1: Ingresso
3948004000014
1 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

90

0

90

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

AUTO ADESIVO PARA IMPRESSÃO DIGITAL DO CANDIDATO (DIGISELO)
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
DIGISELO
R$ 6,62

Fornecedor/Fonte Externa
DIGISELO
3948004000015
2 CATMAT:10014 Serv.
(Cadastrado em:
09/03/2015)

15

0

15

R$ 328,00

Data da Cot.
07/03/2022

4.920,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVA EM
BRAILE PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 356,00
07/03/2022
IFSC
R$ 300,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
ADEVA
MS CONCURSOS
3948004000017
3 CATMAT:10014 Serv.
(Cadastrado em:
09/03/2015)

20000

0

20000

R$ 27,96 559.200,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CADERNOS DE PROVAS PARA O
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 31,92
07/03/2022
IFSC
R$ 24,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
PAINEL DE PREÇOS
MS CONCURSOS
4 3948004000019
CATMAT:10014

Serv.

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

20000

0

20000

R$ 2,18

43.600,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI
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(Cadastrado em:
09/03/2015)
CONFECÇÃO, EMBALAGEM, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARTÕES RESPOSTA PARA O
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 1,33
07/03/2022
IFSC
R$ 0,22
07/03/2022
IFSC
R$ 5,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
PAINEL DE PREÇOS
ATA UFSC
MS CONCURSOS

5

3019005000117
- CATMAT:0
UNIDADE
(Cadastrado em:
22/03/2022)

1000

0

1000

R$ 0,81

Proc. de Origem

810,00

ENVELOPE DE SEGURANÇA
Requisições Associadas: 959/2022
Cotações do Material
Fornecedor/Fonte Externa
Marca
Valor Data da Cot.
HTTPS://WWW.NZBEMBALAGENS.COM.BR/
IFSC
R$ 0,99 22/03/2022
https://www.loja.solucoesemembalagens.com.br/carrinh
IFSC
R$ 0,63 22/03/2022
o
3948004000020
6 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

150

0

150

R$ 334,47

50.170,50

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

LOCAÇÃO DE SALAS PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
IFSC
R$ 293,40
IFSC
R$ 360,00
IFSC
R$ 350,00

Fornecedor/Fonte Externa
ATA BASE AÉREA DOS AFONSOS
ATA DA MARINHA
MS CONCURSOS
3948004000021
7 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

15

0

15 R$ 5.000,00

Data da Cot.
07/03/2022
07/03/2022
08/02/2022

75.000,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

PROVA EM LIBRAS: TRADUÇÃO DA PROVA EM PORTUGUÊS PARA LIBRAS E PROVA GRAVADA EM
LIBRAS E DIAGRAMADA PARA
O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
IFSC
R$ 5.000,00

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
3948004000023
8 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

270

0

270

R$ 350,00

Data da Cot.
08/02/2022

94.500,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE ANÁLISE CRÍTICA DE QUESTÃO DE PROVA (FORMATAÇÃO/DIAGRAMAÇÃO,
VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO ORTOGRÁFICA,
ANÁLISE DAS QUESTÕES E GABARITO) DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 350,00
08/02/2022

Proc. de Origem
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9 3948004000026 SERVIÇO
CATMAT:10014
(Cadastrado em:
09/03/2015)

30

0

30

R$ 750,00

22.500,00

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE BLOCO DE SALAS DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 750,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS

10

3948004000028
- CATMAT:0
SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

60

0

60 R$ 1.550,00

93.000,00

Proc. de Origem

15/06/2020 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL DE PROVA DE LOCAL DE PROVA
PARA A APLICAÇÃO DO
EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
IFSC
R$ 1.550,00

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
3948004000047
11 CATMAT:10014 Serv.
(Cadastrado em:
13/09/2016)

270

0

270

R$ 350,00

Data da Cot.
08/02/2022

94.500,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA E/OU SOMATÓRIAS E/OU
DISCURSIVAS DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 350,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
3948004000034
12 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

60

0

60

R$ 350,00

21.000,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE FISCAL PARA ATENDIMENTO ESPECIAL (INTÉRPRETE/LEDOR/TRANSCRITOR/GUIAINTÉRPRETE DE SURDO CEGOS/LEDORES
ACOMPANHANTES DA PROVA BRAILE) EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 350,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
3948004000035
13 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

200

0

200

R$ 255,00

51.000,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE SALA E DE CORREDOR (INCLUSA CAPACITAÇÃO) PARA APLICAÇÃO
DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 255,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
14 3948004000037

SERVIÇO

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do

20000

0

20000

R$ 2,05

41.000,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI
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CATMAT:10014
(Cadastrado em:
09/03/2015)
SERVIÇO DE LEITURA DE CARTÃO-RESPOSTA PARA O EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 1,90
07/03/2022
IFSC
R$ 2,21
07/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
ATA COLÉGIO PEDRO II
ATA MP DF
3948004000039
15 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

225

0

225

R$ 230,00

51.750,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA OS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 230,00
07/03/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
3948004000041
16 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

150

0

150

R$ 550,00

82.500,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE SAÚDE (ENFERMEIRO/TÉCNICO DE ENFERMAGEM) PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 550,00
08/02/2022

Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS
3948004000043
17 CATMAT:10014 SERVIÇO
(Cadastrado em:
09/03/2015)

150

0

150

R$ 355,00

53.250,00

Proc. de Origem

17/03/2022 PE 45/2019 - REI

SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA APLICAÇÃO DO EXAME DE CLASSIFICAÇÃO
Marca da Última Compra: SEM MARCA
Requisições Associadas: 593/2022
Fornecedor/Fonte Externa
MS CONCURSOS

Cotações do Material
Marca
Valor
Data da Cot.
IFSC
R$ 355,00
08/02/2022

Proc. de Origem

Valor Total do Processo: R$ 1.339.296,30
Elaborado por:
Data____/____/____
___________________________________

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2022 UFRN - appdocker1-srv1.appdocker1-inst1

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/buscaRelatorioCompras.do
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Estudo Técnico Preliminar 21/2022
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.006760/2022-62

2. Descrição da necessidade
PE 21002/2022 INGRESSO: Materiais e serviços para execução de três processos de ingresso para cursos técnicos integrados ao
médio, a serem realizados em 2022/2; 2023/1 e 2023/2.

3. Área requisitante
Área Requisitante
deing proen

Responsável
giselli dandolini bonassa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Como requisito para HABILITAÇÃO, além dos demais pressupostos legais, será exigido:

Inventário das máquinas que possui para execução do serviço, adequadas para produção do material
conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar; Deverá constar no inventário as seguintes informações:
quantitativo, marca e modelo da máquina e capacidade de trabalho;
Declaração de que possui software para transformar a listagem dos inscritos em dados variáveis para a
etiquetagem. A listagem dos inscritos será fornecida em arquivo Open Document Format;
Declaração de que possui cofre fixo com travas eletrônicas e programação por código, localizado dentro da
empresa;
Planta baixa detalhada do local, com fotos e área total em m2;
Apresentar comprovação de que está em conformidade com as Normas Brasileira da ABNT NBR 15540/2013,
referente a sistema de segurança para impressão de documentos confidenciais bem como atender as demais
exigências de segurança e sigilo contidas no Termo de Referência, anexo I do edital, face às especificidades do
objeto da contratação
quando falamos período, estamos falando de 6h trabalhadas.

COMO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, SERÁ SOLICITADO:
Efetuar o pagamento de colaboradores (coordenador de local de prova, vice coordenador de local de prova,
coordenador de bloco de sala, fiscais de sala, de corredor, de atendimento diferenciado, atendimento de saúde,
limpeza e segurança) no dia e local da aplicação de provas do Vestibular, Exame de Classificação, em espécie
(moeda real). Também responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas/impostos incidentes.
Fornecer detector de metal para que o fiscal de corredor, que deverá ficar responsável pela condução do
candidato ao banheiro masculino e feminino, utilize nos candidatos.
A contratada deverá providenciar o seguinte tipo de mão-de-obra nas datas dos certames:
fiscal de sala, de corredor, limpeza e segurança (valor mínimo de R$ 100,00 por contratado - por período);
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fiscal para atendimento especial – Intérprete, Ledor, Transcritor, Guia-intérprete de surdocegos, Ledores
acompanhantes da prova Braille, hora adicional - (valor mínimo de R$ 180,00 por contratado – por período
determinado no quadro de especificações mínimas);
serviço de saúde (valor mínimo de R$ 140,00 por contratado – por período determinado no quadro de
especificações mínimas);
coordenador e/ou vice-coordenador de local de prova (valor mínimo de R$ 225,00 por contratado – por
período determinado no quadro de especificações mínimas);
coordenador de bloco de salas (valor mínimo de R$ 175,00 por contratado – por período determinado no
quadro de especificações mínimas).
Os fiscais, inclusive os de atendimento especial, coordenadores e/ou vice-coordenadores de local de prova e
coordenação de bloco de salas deverão ter a formação mínima do ensino médio e dezoito anos completos. O
fiscal Intérprete de libras, adicionalmente as exigências anteriores, deverá também possuir certificação em
Libras ou experiência profissional comprovada na área. A contratada deverá oferecer capacitação presencial
com no mínimo 2 horas de duração nas cidades onde serão aplicadas as provas, sob orientação do IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público, no mínimo 3 dias antes da aplicação das provas. O IFSC e/ou Comissão de
Concurso Público solicitará a quantidade de fiscais e coordenadores necessários até o 5º dia útil que antecede a
aplicação da prova. A contratada é responsável por manter fiscais reservas em cada local de aplicação para
cobrir eventuais faltas ou falhas na execução do serviço. A contratada é responsável pelo fornecimento da
identificação dos fiscais e coordenadores, utilizando-se para tal de adesivos ou coletes ou crachás.
Os profissionais envolvidos na elaboração, correção e análise crítica das questões deverão possuir formação
mínima de graduação na área das questões, experiência profissional da rede de Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em realização de provas de concursos, e currículo
aprovado pelo IFSC e/ou Comissão de Concurso Público.
A elaboração das questões das provas conterá as seguintes etapas: orientação, pré-elaboração e finalização.
Todas as etapas serão coordenadas pelo Departamento de Ingresso do IFSC ou Comissão de Concurso Público
e deverão estar concluídas até 45 dias antes da aplicação das provas.
A etapa de orientação dos profissionais elaboradores, presencial, consiste nos encaminhamentos
relativos aos trâmites e critérios para elaboração das questões de prova;
A pré-elaboração, presencial, consiste na elaboração inicial das questões, feitas de acordo com os
critérios repassados na etapa de orientação;
A finalização, presencial, consiste na revisão e entrega das questões elaboradas.
A discussão e encaminhamentos sobre a elaboração das questões de prova, bem como a entrega das
questões, deverá ser feita de forma presencial.
Providenciar o ensalamento de candidatos aos cursos do IFSC, quando for necessário alocar espaço externo ao
da instituição, conforme a necessidade de cada prova, até 10 dias antes da aplicação da prova. A distância dos
locais não poderá ser superior a 20 Km de cada Câmpus do IFSC para o qual o candidato se inscreveu, exceto
nos casos comprovados de impossibilidade de atendimento desta exigência. As salas de aula deste local deverão
seguir as normas sanitárias do estado de SC para COVID-19 vigentes à época de processamento do
ensalamento, serem ventiladas, com mobílias em bom estado de conservação e iluminação adequada. Todo o
processo será submetido a aprovação do IFSC e/ou Comissão de Concurso Público.

Providenciar serviços de segurança desarmada, para execução das tarefas nos dias de aplicação das provas
conforme segue:
Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da região, do Corpo de
Bombeiros, indicados para o melhor desempenho das atividades;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas de segurança
conforme orientação recebida da Contratante, bem como as que entender oportunas;
Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas, exceto nas
Unidades de atendimento ao público; Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o
motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares
na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
Comunicar a Contratante, todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar risco para
o patrimônio do local de aplicação de prova;
Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial do local de aplicação de prova,
facilitando, da melhor maneira possível, a atuação destas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de
eventual acontecimento;
Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida e
previamente autorizados pela Contratante ou responsável pela instalação;
Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao responsável pela instalação e a
Contratante, no caso de desobediência;
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Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco à
segurança dos serviços e das instalações;
Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou
de terceiros;
Assumir o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal
adequada;
Manter o (s) vigilante (s) no posto, não devendo se afastar (em) de seus afazeres, principalmente para atender
chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
Registrar e controlar, com a Contratante, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços;
Abrir e fechar as portas dos prédios, janelas, vitrais, etc. e proceder à vistoria dos mesmos quanto ao ponto de
vista de segurança, constatando a ausência de pessoas estranhas, de acordo com orientações recebidas da
Contratante;
Comunicar imediatamente à Contratante, bem como ao responsável pelo posto, qualquer an ormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
Zelar pela ordem e boas condições das áreas sob vigilância;
Organizar e orientar o tráfego de pessoas, impedindo a entrada das que se apresentem de modo inconveniente,
reprimindo os maus usuários do prédio, não permitindo a ocupação total ou parcial do hall, corredores ou outras
áreas comuns, que deem acesso a extintores de incêndio ou hidrantes;
Executar a (s) ronda (s) conforme a orientação recebida da Contratante, verificando as dependências das
instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das funções e
manutenção da tranquilidade;
Intervir prontamente, sempre que se verifiquem quaisquer incidentes ou desentendimentos nas áreas sob
vigilância, interna e externa, nos setores de atendimento ao público, durante horário do evento, comunicando de
imediato o fato a Contratante;
Em caso de alarme de detecção de incêndio ou invasão do imóvel, deverão ser adotadas todas as providências,
inclusive imediatamente, acionando-se o Corpo de Bombeiros ou a Autoridade Policial mais próxima;
A programação dos serviços será feita pela Contratante e deverá ser cumprida, pela CONTRATADA, com
atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e das
pessoas em geral.

Providenciar serviços de limpeza, incluindo o fornecimento de saneantes domissanitários, para execução das
tarefas nos dias de aplicação das provas conforme segue: Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras
e carteiras escolares;
Proceder à lavagem de vasos, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas
vezes por turno;
Varrer as áreas pavimentadas;
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes por
turno;
Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
Retirar o lixo duas vezes por turno, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para
local indicado pela Contratante;
Executar demais serviços considerados necessários a aplicação das provas no que se refere a limpeza dos
ambientes.
DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: Substâncias ou materiais destinados a higienização,
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da
água, compreendendo:
Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em
objetos inanimados ou ambientes;
Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso
doméstico;
Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido neutro.

Providenciar serviços de atendimento emergencial, para execução das tarefas nos dias de aplicação das provas
conforme segue:
Auxílio em atendimento de primeiros socorros;Encaminhamento para serviços de saúde, caso necessário.;
Os profissionais devem ser técnicos ou graduados em Enfermagem, com experiência de, no mínimo, 02 anos
em atendimento emergencial.
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Responsabilizar-se por seu pessoal e por terceiros contratados, pelo sigilo que deve ser observado em relação
às provas e demais informações do processo de ingresso.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES AO CADERNO DE PROVAS e CARTÃO RESPOSTA

a - Prover monitoramento e gravação com câmeras de alta definição em todos os setores da empresa envolvidos na
execução dos trabalhos (24h) e fornecer o material gravado para o IFSC e/ou Comissão de Concurso Público do IFSC
após o término dos trabalhos;
b - Possuir vigilância própria ou contratar vigilância 24h de empresa especializada e credenciada pelos órgãos
competentes, para vigilância interna e externa da empresa, que atenda as necessidades de segurança do prédio da
Contratada durante todo o período em que durar o trabalho de impressão, apresentando comprovante do contrato de
vigilância em até 10 dias úteis após assinatura do(s) contrato(s);
c - Possuir sistema de trancamento eletrônico em todos os acessos da empresa, com senhas exclusivas para o IFSC
durante a execução do serviço. Este acesso deverá ser restrito e sempre acompanhado por servidores do IFSC;
d - Efetuar o transporte do material impresso até o endereço dos locais de aplicação das provas ou nos câmpus do IFSC
mais próximos dos locais de aplicação, conforme orientação do IFSC e/ou Comissão de Concurso Público, até um dia
(24h) antes de sua aplicação, em pacotes plásticos lacrados e identificados, acondicionados em malotes lacrados de
acordo com o ensalamento fornecido pela contratante até o 5º dia útil que antecede a aplicação da prova. O transporte
deverá seguir as orientações da Contratante, utilizando veículo adequado, com rastreamento eletrônico disponível para
acompanhamento em tempo real pela contratante, para uma distância de até 300 km. Em caso de distância superior o
transporte deverá ser aéreo, desde que exista esta condição. Ao término do evento, o transporte do material impresso
(cartões-resposta e documentos, devidamente acondicionados em malotes lacrados) deverá ser entregue na Reitoria do
IFSC no máximo no dia seguinte ao de aplicação das provas. Ambos os casos com escolta do IFSC, se este julgar
necessário;
e - Envolver o número adequado de funcionários, limitados a 10 pessoas, em comum acordo com o IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público, necessários à execução ininterrupta de todo trabalho contratado no período previsto
para realização do serviço, os quais deverão assinar uma declaração, confirmando que não estão inscritos ou que não
possuem parentes até 3º grau ou amigos íntimos inscritos no Vestibular e no Exame de Classificação, se
comprometendo por escrito e com firma reconhecida a manter sigilo sobre o trabalho realizado, com a fiscalização do
IFSC.
f - Garantir exclusividade de uso de suas dependências para o IFSC durante a realização do trabalho, que deverá ser
ininterrupto, com horário de início e encerramento definidos pelo IFSC;
g - Estar isolada da Internet e montar uma rede interna envolvendo apenas os equipamentos utilizados no trabalho de
produção durante todo o processo e sob a supervisão da equipe do IFSC;
h - Permitir a verificação e fiscalização prévia das condições necessárias a serem utilizadas para execução dos serviços
– inclusive maquinário -, bem como a operação dos mesmos por profissionais do IFSC, sob orientação de profissionais
da contratada, se necessário;
i - Finalizar os serviços gráficos de impressão, embalagem e armazenamento dos cadernos de prova, caderno de prova
em Braille, caderno de prova em LIBRAS, e cartão-resposta com, no mínimo, 72 horas de antecedência da aplicação da
prova, sendo que a distribuição até os endereços dos locais de aplicação da prova deverá ser feita no máximo até 24
horas à aplicação da prova.
j - Possuir, nas mesmas dependências da área de impressão, espaço adequado e de fácil acesso para entrada/saída de
material, de pelo menos 200m2, para conferência, montagem e armazenamento de malotes;
k - Possuir acesso restrito para carga e descarga de malotes, em segurança;
l - Possuir equipamento para intercalar, grampear e refilar os cadernos automaticamente, eliminando o risco de
repetições ou falta de páginas, além de garantir a total segurança das informações contidas nos cadernos de provas;
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m - Fornecer as provas em arquivos .pdf.
n – Responsabilizar-se pelo armazenamento dos cadernos de provas, durante o período compreendido entre o início da
impressão e entrega das mesmas nos locais de provas ou no câmpus do IFSC mais próximo do local de prova. O
armazenamento deverá ser em local de acesso restrito, mantendo-se todo o sigilo necessário conforme descrito neste
Termo de Referência;
o - Estar disponível exclusivamente para o IFSC na data do cronograma de execução, para a impressão dos cadernos de
provas e cartão-resposta. O IFSC se reserva o direito de alterar ou prorrogar o período, se necessário, em até 15 dias,
para a conclusão dos trabalhos contratados, sem ônus adicional para a contratante. Em caso de alteração do período,
este será definido em comum acordo entre as partes;
p - Indicar representante legal para responder quaisquer dúvidas ocorridas após a sessão do pregão e durante a vigência
da ata;
q - Cumprir todo o trabalho, execução da solicitação de serviço referente aos itens sigilosos de cadernos de prova,
cadernos de prova em Braille, caderno de provas em LIBRAS e cartões-resposta, observando as obrigações da
contratada, em 2 dias seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10 horas, sendo prorrogável por igual
período, com no máximo 10 pessoas envolvidas, em comum acordo com o IFSC.
r - Realizar a leitura dos cartões-resposta e processamento do resultado para divulgação na Reitoria do IFSC ou com
ônus do transporte do material, se em outro local. A leitura e processamento do resultado deverá ocorrer em 2 dias
seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10 horas, sendo prorrogável por igual período, em comum acordo
com o IFSC. Tal procedimento deverá ser finalizado com ao menos 15 dias de antecedência da divulgação do resultado
do certame (processo seletivo/concurso público), salvo exceção autorizada previamente pela contratante por escrito;
s - Fornecer o arquivo contendo as leituras dos cartões-respostas e/ou o resultado do certame do processo seletivo
de alunos, em formato Open Document Format, já processado de modo a permitir upload para o Sistema de
Ingresso do IFSC sem quaisquer necessidades de edição, de acordo com modelo de planilha disponibilizado pela
contratante;

t - Apresentar no mínimo três atestados de aptidão técnica com no máximo 3 anos, expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, compatível com a quantidade, número de páginas, prazo de entrega e a natureza do serviço.
Deverá constar:
- o nome do contratante, CNPJ, data da contratação, número da nota fiscal do serviço efetuado, a quantidade de
inscritos no certame e os serviços prestados.
u - Apresentar declaração de que possui fragmentadora de papel com capacidade de fragmentar todas as sobras de
material impresso e comprometimento de fragmentá-las até o término dos trabalhos.
v - Disponibilizar embalagem plástica com lacre inviolável para todo o material impresso, de acordo com a divisão de
salas e locais;
z - Apresentar um plano de contingência emergencial para solução de problemas técnicos durante a produção e
transporte dos cartões-resposta, até 10 dias depois da assinatura do contrato. Este documento deve conter todas as
soluções necessárias para viabilizar os serviços contratados e ser submetido a aprovação do IFSC;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES SOBRE CADERNO DE PROVAS:
20.000 cadernos de prova para Exames de Classificação, com 24 páginas cada;
Especificações dos cadernos de prova:
Papel: Off set 75gr Cores: 1x1 cor
Formato fechado: 20,5cm x 27,5cm
Tinta de impressão: boa qualidade, para evitar decalque e manchas.
Acabamento: Dobra, Intercalação, Grampeamento e refile automatizados, Reparte + colocação em sacos
plásticos + Etiquetagem + colocação em malotes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO CARTÃO
RESPOSTA:
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Exame de classificação: 20.000 cartões-resposta, personalizados com os seguintes dados variáveis: Nome,
Número de Inscrição, Curso, Local de Prova detalhado e Código de Barra relativo ao Número de Inscrição.
Especificações dos Cartões:
a) Formulário/cartão, formato A4, papel off-set 120 g/m2 específico para impressão a laser;
b) Formulário plano, impresso frente com dados cadastrais e código de barras;
c) Formulário desenvolvido e impresso de acordo com especificações técnicas que permitam leitura por leitoras
óticas do tipo OPSCAN 8, através do software Scantools OU software compatível disponibilizado pela
contratada que permita a entrega do arquivo de leitura de cartões-resposta de acordo com as especificações da
contratante;
d) Fonte do código de barras I2 e 5;
e) Formulário com bolhas/círculos para preenchimento manual;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES - PROVAS EM BRAILLE E LIBRAS:
15 cadernos de prova em BRAILLE para Exame de Classificação;
10 provas em LIBRAS para Exame de Classificação;

Especificação técnica dos Cadernos de prova em BRAILE:
Caderno de Prova Escrita Múltipla Escolha - Provas Braille – 160 páginas
a) Formato: 245 x 305 mm, com tolerância de desvio de 3 mm para mais ou para menos.
b) Matéria-prima: Papel Offset de 150 g/m², com tolerância de variação para mais ou para menos 4% nas
gramaturas, opacidade mínima de 82% (oitenta e dois por cento) e alvura mínima de 80%.
c) Acabamento: Encadernação
d) Impressão: Impacto Braille

Especificação técnica dos Cadernos de prova em LIBRAS:
A Prova em Libras deve ser gravada em vídeo HD digital com esquematização na edição dos vídeos, com as
artes constantes na prova e legendas necessárias para compreensão de sinais soletrados. Numeração das
questões e alternativas, quadros, tabelas e demais itens gráficos necessários para a compreensão das questões.
Deve ser gravada em Fundo Infinito. O vídeo entregue tanto em forma de arquivo por questão, como no
formato DVD. A qualidade da tradução, sua coerência a partir do texto fonte e sua coesão e coerência em
Libras será avaliada pelo IFSC.

5. Levantamento de Mercado
Verificamos que usualmente são utilizadas outras alternativas de contratação para este objeto. Não encontramos no painel de
preços outros órgãos que licitem exatamente da mesma forma que o IFSC. Contratações similares se dão OU apenas para locação
de salas, OU para impressão de provas/cadernos, OU leitura de cartão resposta.
Os órgãos que fazem uso de pregão, em geral não utilizam o registro de preços. Lançam de um único item, ou solução integral,
no formato tradicional, e após sua homologação firmam contrato.
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Mas a forma mais usual de contratação do objeto é por via de DISPENSA de licitação baseado no XIII do Art 24 da
8666, relacionado a contratação de fundação de apoio sem fins lucrativos para prestação do serviço.
Iniciamos diálogo com a fundação FEPESE e outras, para estabelecermos parceria na condução dos processos de ingresso do
IFSC, no entanto para esta licitação não obtivemos ainda uma resposta que nos possibilite o atendimento aos requisitos da
dispensa, sendo necessário dar prosseguimento com a licitação da forma como era historicamente conduzida pelo IFSC uma vez
que o próximo processo seletivo de alunos já ocorrerá ao final deste semestre.

6. Descrição da solução como um todo
O sistema de registro de preços está previsto nas seguintes hipóteses, segundo o art. 3 do dectreto 7892/2013:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração.
Entendemos que poderia ser enquadrada a contratação por SRP no II, uma vez que a contratação é de serviõs
remunerados por unidade de medida "serviço" ou em regime de tarefa, já que as outras 3 hipóteses não se
adequam a esta contratação.
Embora o registro de preços não seja a melhor forma de atendimento de nossa necessidade no momento
demonstra ser a única viável. Para implementação de demais soluções se faz necessário um prazo mais dilatado
para o planejamento. Desta forma, para a vigência de 1 ano será planejada e implementada ata de SRP.
Quanto ao enquadramento do objeto como serviço não continuado, entende-se serviços CONTINUADOS
como Aqueles serviços necessários para o adequado e pleno funcionamento da Instituição. Neste sentido, sendo o
objetivo principal da instituição de ensino o atendimento de alunos, sendo ALUNOS os destinatários da ativade fim
do IFSC, e o objeto da presente licitação, contratação de empresa pra prestação de serviços de ingresso de alunos,
sendo a forma de que esses alunos INGRESSEM na instituição, o meio principal do qual eles acessam a Instituição,
sempre que existir alunos e a necessidade de colocar alunos em sala de aula, existirá a necessidade de uma
contratação para serviços de ingresso. Assim observado, entendemos que o correto enquadramento desta licitação
seria para serviço CONTINUADO sem dedicação exclusiva de mão de obras, para um período predeterminado
prorrogável até os limites de 60 meses.
A justificativa para que seja adotado o enquadramento do objeto como serviço NÃO CONTINUADO, é de que o
órgão não tem conhecimento prévio do orçamento destinado para este fim. Porém, ao consultar a PRODIN, nos
informa de que está prevista uma receita de 194 mil reais no PAT 2022 para esta finalidade, e ainda existe uma
outra receita no valor de R$55,00 por inscrito no processo seletivo, proveniente da taxa de inscrição, porém o
mesmo só poderá ser utilizado pela adminstração no ano de 2023.
Para o processo seletivo do semestre 2022/02 a área requisitante articulou junto a alguns Câmpus e outras
instituições para a realização das tarefas referentes a este processo serem realizadas internamente, restando
utilização dos serviços de limpeza, vigilância e de saúde para o semestre. Foram reduzidas as quantidades dos
itens realizados pela equipe interna.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades estimadas são para a execução de 3 processos de ingresso para cursos técnicos integrados ao médio, a serem
realizados em 2022/2; 2023/01 e 2023/02;
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Para cada um dos itens foram levantadas as seguintes quantidades:
Item Descrição
LOTE/GRUPO 1: Ingresso
Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá acompanhar também
lâmina ou pastilha grafitada, para utilização no Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
1
2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do
termo de Referência.
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de PROVA EM BRAILE
2
para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de provas para os Exame
3
de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões Resposta para os Exame de
4
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
Envelope de Segurança Os Envelopes de Segurança com sistema de cola em sua aba o qual
funciona quando a fita que protege o adesivo Hot Melt é destacada de sua superfície e colada
para lacrar o envelope. Uma vez lacrado, o mesmo não poderá ser mais aberto sem que seja
5
violado, tornando assim o envio da mercadoria mais seguro e perceptível a qualquer violação
do objeto. Especificações Envelope plástico de segurança 500x400 mm adesivo Quantidade:
Pedido mínimo de 100 unidades
LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2.
Aproximadamente 100 salas para os turnos matutino e vespertino, para todos os municípios e
6
entorno dos câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.
PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e Prova gravada em
Libras e diagramada para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
7
obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência. A prova deverá ser entregue em DVD.
Serviço de análise crítica de questão de prova (formatação/diagramação, verificação
/avaliação ortográfica, análise das questões e gabarito) para a aplicação das provas dos Exame
de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada por profissionais com
8
formação mínima em Licenciatura, experiência profissional da rede Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) federal, e currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo
de Referência.
Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do Exame de
9
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de salas) de local de prova para a aplicação das
provas dos Exames de Classificação 2020/2021, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido para
10 cada coordenador, por turno de trabalho, para todos os câmpus do IFSC, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência.
Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias e/ou discursivas de
prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 elaboradas por professores com
11 formação mínima em Licenciatura na área requerida, e currículo aprovado pelo Departamento
de Ingresso, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.
Serviço de fiscal para atendimento especial (Intérprete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de
surdo cegos/Ledores acompanhantes da prova Braille) com hora adicional, para a aplicação
12 da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus do
IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas
deste Termo de Referência.
Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para a aplicação da prova
dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os câmpus do IFSC,
13 conforme as obrigações da Contratada, os cronogramas e as especificações técnicas deste

CATMAT
Unidade
/CATSER

Quant.

10014

SERVIÇO 90

10014

Serv.

15

10014

Serv.

20000

10014

Serv.

20000

281968

UNIDADE 1000

10014

SERVIÇO 150

10014

SERVIÇO 15

10014

SERVIÇO 270

10014

SERVIÇO 30

10014

SERVIÇO 60

10014

Serv.

10014

SERVIÇO 60

10014

SERVIÇO 200

270
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Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno de trabalho.
Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232. A leitura dos cartões deverá ser realizada nas dependências da Reitoria do IFSC ou na sede
da contratada, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.
Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$
100,00, por turno de trabalho.
Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de aplicação da prova
dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de trabalho.
Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$
100,00 líquido para cada contratado, por turno de trabalho.

10014

SERVIÇO 20000

10014

SERVIÇO 225

10014

SERVIÇO 150

10014

SERVIÇO 150

Considerando o disposto do art. 5º, do decreto 7.892, que imputa ao órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP. Considerando que não dispomos de estrutura de pessoal para dar cumprimento as exigências ali descritas;
Informamos que neste momento não será possível aceitar a manifestação de interesse em participar deste processo.

8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 1.339.296,30
Conforme orçamentos levantados para esta contratação, o valor final do processo será de R$ 1.339.296,30 (um
milhão, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos);
A forma de contratação do objeto por SRP é pouco usual, por esta razão não foi possível encontrar no painel de
preços orçamentos para todos os itens do processo;
Foram consultadas dezenas de empresas da área, apenas 1 retornou para nos fornecer orçamentos.
Consultando o histórico de compras pro mesmo objeto, verificamos que, para o processo de 2020 que foi cancelado
por conta da pandemia, também não foi possível conseguir 3 orçamentos para o item, então usou-se os orçamentos
do ano anterior com ajuste do IGPM. Para o processo de 2019 não foi possível utilizar 3 orçamentos, e por esta
razão se utlizou OS MESMOS orçamentos do processo de 2018 reajustados. Concluímos que, por utilizarmos
padrões não usuais de contratação, por termos historicamente uma quantidade estimada enormemente superior ao
que de fato executamos (45/2019 - 35% do planejado foi executado.- 22/2018 - 15% do planejado foi executado) as
empresas não respondem fornecendo seus valores... No entanto, quando da execução do pregão, em geral temos
pelo menos 3 empresas participantes.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
A presente aquisição será efetivada de forma parcelada, pelo Sistema de Registro de Preços, com quantidades
adquiridas conforme a necessidade, para 3 processos seletivos para ingresso de alunos, em um grupo único de
itens.
Justifica-se o agrupamento de itens, apesar dos mesmos serem divisíveis, por se tratar de objeto em que depende
de total interligação e sigilo quanto à sua execução. Embora haja uma variedade de itens, eles estão
intrinsecamente relacionados, sendo que a separação comprometeria a lisura e boa execução das atividades.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não existem contratações correlatas ou interdependentes para a execução dos serviços elencados na presente licitação;

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Alinhamento ao PDI 2020/2024.
A área requisitante justifica que está previsto no PDI 2020-204 o P1 (Estruturar a oferta educativa a partir do perfis
do egresso e do potencial aluno), cuja subdivisão alinhada com a necessidade deste pregão é o P1.1 (Percentual de
preenchimento das vagas de ingresso). Para ocupação das vagas o IFSC utiliza de várias estratégias de seleção,
entre elas a aplicação de prova. O Exame de Classificação para os cursos integrados por meio de seleção com
prova é uma prática do IFSC que foi suspenso durante a pandemia por COVID-19, respeitando-se as normas e
orientações dos órgãos de saúde epidemiológicos. Passados dois anos, com as flexibilizações de tais normas diante
do quadro atual de contágio e controle da COVID-19, o IFSC estabeleceu no PAT 2022 a retomada do exame
presencial por prova a partir do semestre 2022-2. No IFSC Rede 2022 há a previsão de R$194.000 sendo divididos
R$49.000 para a aplicação e R $145.000 para impressão. Além deste recurso, existe o advindo das incrições dos
candidatos, que será de R$55,00 por candidato pagante, e retornará ao IFSC no ano de 2023 apenas.
O objeto do processo não se encontra no PAC/PGC de 2022 até o momento, conforme pode-se verificar no extrato
do sistema, anexo deste ETP.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
A realização de um certame com aplicação presencial de prova, exige etapas e serviços encadeados como:
elaboração de prova, impressão, aplicação e correção. Algumas etapas são executadas diretamente pelo IFSC
coordenadas pelo Departamento de Ingresso, responsável pelas seleções de novos alunos, como elaboração e
divulgação dos editais, recebimento de inscrições, publicações e contatos com candidatos. Contudo, a
instituição não tem toda a infraestrutura necessária, precisando contratar serviços. São serviços não realizáveis pelo
IFSC como a reprodução das provas e leitura de cartão respostas e também de pessoal. Este último, mesmo com a
adesão dos servidores para elaboração e aplicação de prova, é facultativo e, portanto, é preciso ter segurança de
contratação dos serviços acaso não sejam supridas na íntegra pelos próprios servidores.

13. Providências a serem Adotadas
O Departamento de Ingresso, com base nos histórico de seleções e pregões já realizados, em articulação com setor de Compras e
Contratos, elaborou planilha de requisitos, mensurando itens necessários e quantitativos adequados. Também elaborou e publicou
edital de chamada pública para servidores ativos e inativos para colaboração por adesão à elaboração de questão de prova, análise
crítica da mesa e diagramação, com intuito e não precisar contratar este serviço. Para esta atividade, estão previstas formações
com os colaboradores. O setor também tem orientações padronizadas que são replicadas a todo novo processo por prova, seja
para captação de servidores para execução dos serviços de fiscalização de prova, como para coordenação do processo em loco. A
fiscalização do contrato não está sob responsabilidade do DEING.

14. Possíveis Impactos Ambientais
Foi verificado o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, e a impressão de provas envolve a utilização de papel, podendo ser
enquadrada como atividade potencialmente poluidora:

ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Fabricação ou
industrialização de produtos em geral
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Aquisição, locação ou utilização na prestação do serviço de produto cuja fabricação ou industrialização envolva atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais (art. 17, II, da Lei n° 6.938/81). Citam-se
exemplificativamente as seguintes categorias de fabricantes (Conforme os ramos industriais das categorias 2 até 16 do Anexo I
da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013): - estruturas de madeira e de móveis - veículos rodoviários e ferroviários, peças e
acessórios - aparelhos elétricos e eletrodomésticos - material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e
informática - pilhas e baterias - papel e papelão - preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e
fungicidas - sabões, detergentes e velas - tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes Etc.

LEGISLAÇÃO - Lei n° 6.938, de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) - Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03
/2013 (Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF/APP) - Instruções Normativas nº 11 e nº 12, de 13 de abril de 2018, (Publicam 185 Fichas Técnicas de enquadramento,
com especificações técnico-normativas de cada atividade da Tabela do CTF/APP.)

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES
As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem as atividades listadas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013 são
obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. • A formalização do registro se dá mediante a emissão do
Comprovante de Registro, contendo o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razão social, o porte e as atividades
declaradas. • A comprovação da regularidade do registro se dá mediante a emissão do Certificado de Regularidade, com validade
de três meses, contendo o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razão social, as atividades declaradas que estão ativas,
a data de emissão, a data de validade e chave de identificação eletrônica. • A inscrição no Cadastro Técnico Federal não
desobriga as pessoas físicas ou jurídicas de obter as licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos
obrigatórios dos órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício de suas atividades. • As Instruções Normativas nº 11 e
nº 12, de 13 de abril de 2018, publicam 185 Fichas Técnicas de Enquadramento, com especificações técnico-normativas de cada
atividade da Tabela do CTF/APP. A Ficha Técnica é um documento eletrônico com assinatura da Presidente do Ibama, o que
confere a ela força normativa para determinar a obrigação ou a desobrigação de inscrição nesse Cadastro. • O Ibama tem recebido
muitas demandas, em todo o País, de empresas para as quais está sendo exigido o cadastramento, e que procuram as unidades do
Ibama para saber qual atividade devem declarar, ou para solicitar a Certidão de Dispensa. Não existe tal documento - Certidão de
Dispensa - uma vez que a própria Ficha Técnica de Enquadramento é documento hábil para que seja verificada a necessidade ou
não de registro. • O Ibama recomenda que os gestores de licitações públicas consultem com cuidado as Fichas Técnicas de
Enquadramento no CTF/APP, disponíveis no site, antes de exigir a inscrição do fornecedor nesse Cadastro. Elas são um guia
juridicamente seguro para identificação correta da atividade a ser declarada no formulário de inscrição do CTF/APP. • Como
regra, é necessário verificar se o fornecedor é o FABRICANTE ou o DISTRIBUIDOR. • Se fabricante, devem ser consultadas as
Fichas Técnicas relativas à Indústria (categoria 2 até a categoria 16).
Se distribuidor, devem ser consultadas as Fichas Técnicas relativas à categoria 18 Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio.
• Se importador, deve ser também verificada a Categoria 18, em específico as descrições que referenciam ao COMÉRCIO. • Caso
a atividade ou o produto não esteja relacionado no campo "Essa descrição Compreende" da Ficha Técnica, não há obrigação de
inscrição no CTF/APP naquele código. • Caso a atividade ou o produto estejam relacionados no campo "Essa descrição Não
Compreende", sem remessa para outra Ficha Técnica, não há obrigação de inscrição no CTF/APP. • Consulte as Fichas Técnicas
do CTF/APP. https://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app/ftes • Quando houver dúvidas sobre algum produto específico,
recomenda-se verificar nas subclasses CNAE indicadas na Ficha Técnica, para procurar esse produto em específico. A CNAE
traz especificações quase exaustivas de produtos - o que as Fichas Técnicas não fazem, pois já remetem para a CNAE.
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - especificação técnica do serviço:
“Para os produtos que serão utilizados nos serviços objeto deste Termo de Referência, cuja atividade de fabricação ou
industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de
produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.”
2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das
especificações do objeto: “a) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou
envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, declaração da licitante em que conste a descrição detalhada dos
produtos que serão utilizados na execução dos serviços, o comprovante do registro do fabricante desses produtos no
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Cadastro Técnico Federal – CTF/APP do IBAMA e o respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo
17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013, e legislação correlata. a.1) A
apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line
ao sítio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo; Obs.: Conforme ressaltamos na primeira parte deste Guia, cabe ao gestor,
na fase do planejamento da contratação, verificar a possibilidade de comprovação dos critérios de sustentabilidade e a sua
disponibilidade no mercado. Neste caso, por se tratar de registro do fabricante, deve-se atentar para essas cautelas, e, caso não
seja possível a obtenção do produto com o cumprimento da exigência do registro no CTF/APP do seu fabricante (licitação deserta
ou fracassada), deve-se acostar a justificativa ao processo e proceder à licitação sem a referida exigência.
PRECAUÇÕES
O registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP assegura que o processo de fabricação ou industrialização de
um produto, em razão de seu impacto ambiental (atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), está
sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente. - Todavia, normalmente quem participa da licitação não é o fabricante
em si, mas sim revendedores, distribuidores ou comerciantes em geral – os quais, por não desempenharem diretamente atividades
poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro Técnico Federal – CTF do
IBAMA. - Portanto, a fim de não introduzir distinções entre os licitantes, entendemos que a forma mais adequada de dar
cumprimento à determinação legal é inseri-la na especificação do produto a ser adquirido. - Nessa hipótese, o licitante deverá
comprovar, como requisito de aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente
registrado junto ao CTF/APP. A exigência de registro no CTF não se dirige ao próprio licitante.

15. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restrições
Declaramos que a licitação é viável com as seguintes restrições:
A contratação não está prevista no PAC/PGC 2022, conforme consta no item 11 do ETP;
O valor previsto no PAT para o processo, para os dos processos seletivos do ano de 2022 é de R$ 194.000,00, enquanto o
preço estimado da licitação é de R$1.339.296,30; Para que o IFSC consiga efetivar a contratação, seria necessário que os
valores de inscrições dos candidatos seja revertidas para pagamento da empresa contratada ainda neste exercício
financeiro.
O enquadramento do processo como serviço não continuado se baseia na premissa de que o órgão desconhece o
orçamento previsto para a realização do mesmo, no entanto verificamos que está previso R$194.000,00 no PAT e mais
R$ 55,00 por candidato pagante, o que para 23 mil candidatos ficaria em torno de R$1,2 milhões totalizando quase R$
1,5 milhões de recurso orçamentário conhecido para a sua realização, assim, sugerimos que o ideal seria enquadrado
como serviço CONTINUADO SEM DEMO, com contrato, prorrogável por até 60 meses.
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16. Responsáveis

CAROLINA MARIA COELHO
Assistente em administração - Elaboração e preenchimento do ETP

GISELLI DANDOLINI BONASSA
Coordenação de Ingresso - Membro requisitante

JULIANA VIEIRA DE LIMA
Assistente em administração - Elaboração e preenchimento do ETP

Aprovo COM RESSALVAS, pois não se encontra previsto no PAC/PGC a demanda para esta licitação e os valores previstos
no PAT são inferiores aos orçados para a contratação.

THIEGO RIPPEL PINHEIRO
Chefe do Depto de Compras
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Matriz de Gerenciamento de Riscos
1. Informações Básicas
Número da Matriz de Alocação de Riscos

Responsável pela Edição

Data de Criação

1/2022

CAROLINA MARIA COELHO

11/03/2022 09:00

Objeto da Matriz de Riscos
INGRESSO: Materiais e serviços para execução de três processos de ingresso para cursos técnicos integrados ao médio, a serem realizados em
2022 e 2023

2. Histórico de Revisões
Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados
Número

R-01

Risco
Impugnação
cancelamento
itens

Causa do Risco

Fase

- planejamento da compra em discordância
/ com a necessidade ou os preceitos legais;
de - orçamentos em desacordo com o Planejamento
mercado; - restrições desnecessárias de
competitividade.

P-01
P-02
P-03

Impactos
- Republicação do edital;
- Atraso na contratação do serviço;
- Descontinuidade do serviço.
Ações Preventivas
- Especificação das atribuições de forma detalhada
- Demanda de serviços de natureza comum e usuais de mercado;
- Edital em acordo com IN MPDG nº 05/2017;

P-04

- Modelos de edital, TR e Contrato da AGU.

1
2
3

C-01
C-02
C-03

Número
R-02

1
2
3
4
5
P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07

Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Administração

Extremo

Nº Item

Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA ,
CAROLINA MARIA COELHO
Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA ,
CAROLINA MARIA COELHO

Ações de Contingência
- Acatar ou refutar Impugnação em no máximo 24 hrs do recebimento do Responsável: Pregoeiro
documento;
- No caso de acatamento da impugnação, retificar imediatamente o edital e Responsável: Juliana Vieria de Lima
republicá-lo o quanto antes;
- No caso de cancelamento de todos os itens, iniciar novo processo imediatamente; Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA ,
CAROLINA MARIA COELHO
Risco
Recursos
Administrativos
Pregão

Causa do Risco

Fase

Alocado para

Julgamento das propostas contra algum
fornecedor, ou a favor de outro, em
no
Seleção do Fornecedor
desacordo com os critérios técnicos ou de
habilitação descritos no edital.

Impactos
-Volta de fase do certame;
- Atraso na contratação do serviço;
- Cancelamento do certame
- Retorno a fase de planejamento
- Descontinuidade do serviço.
Ações Preventivas
- Análise criteriosa da documentação de habilitação da licitante em consonância
com o exigido em edital;
- Análise dos Atestados de capacidade Técnica da licitante referentes ao tempo
mínimo de serviço prestado;
- Análise da capacidade econômico-financeira da licitante com dados do balanço
econômico, caso necessário.
- Análise criteriosa das planilhas de custo da licitante arrematante;
- Controle no prazo de recebimento dos documentos via Portal “Compras
Governamentais” ou e-mail;
- Publicidade de documentação da licitante arrematante no Portal “Compras
Governamentais”.
- Licitação planejada de acordo com a realidade do mercado, com a realidade das

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Administração

Extremo

Responsável: Pregoeiro
Responsável: Pregoeiro
Responsável: Pregoeiro
Responsável: Pregoeiro e contabilidade
Responsável: Pregoeiro
Responsável: Licitante
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

C-01
C-02
C-03

Número

R-03

1
P-01
P-02
P-03
C-01

Número
R-04

1
P-01
P-02
P-03
P-04

C-01
C-02
Número
R-05

1
2
P-01
C-01
C-02
C-03
Número

R-06

1
2
3

necessidades do órgão, e de acordo com a legalidade.
Ações de Contingência
- Se manifestada a intenção de recurso, orientar a licitante que fundamente seu Responsável: Pregoeiro
recurso no máximo em 3 dias úteis.
- No caso de proceder o recurso da recorrida, voltar a fase do certame para Responsável: Pregoeiro
“Aceitação” já para o próximo dia útil.
- No caso de não proceder o recurso, adjudicar imediatamente o objeto ao licitante Responsável: Altoridade competente
vencedora.
Risco

Atraso
contratação

Causa do Risco

Fase

Desinformação sobre a necessidade de
contratação; Requisitante não iniciou o
processo com a antecedência necessária.
na
Fila de demandas do setor administrativo Planejamento
está muito longa. Os sistemas internos e
do governo não estão funcionando
plenamente.

Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Administração

Médio

Impactos
- Descontinuidade do serviço; - Impacto direto no quotidiano do campus.
Ações Preventivas
- Comunicar ao Setor de Licitações sobre a necessidade de contratação com no
antecedência suficiente para o planejamento da contratação;
- Iniciar o planejamento imediato da contratação;
- Instruir o processo de licitação assim que finalizada a fase de planejamento.
Ações de Contingência
- Iniciar o processo de licitação imediatamente, priorizando esta licitação em
detrimento de outras.
Risco

Causa do Risco

Fase
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Nº Item

Responsável: Giselli - Requisitante
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

Alocado para

Nível do Risco (I x P) Nº Item

O órgão agir em desacordo com o que está
DESCUMPRIMENTO
previsto no edital, solicitar demandas e
DAS OBRIGAÇÕES
Gestão de Contrato
Contratada
Extremo
fazer exigências que não estavam
DA CONTRATANTE
previstas.
Impactos
EXECUÇÃO INADEQUADA DO OBJETO
Ações Preventivas
Documentar o acompanhamento da execução;
Responsável: Giselli
Capacitar os gestores do objeto no IFSC
Responsável: Administração
Incentivar a permanência dos gestores do objeto;
Responsável: Administração
Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos objetos com o número de Responsável: Administração
gestores
Ações de Contingência
Substituição do(s) Gestores do Objeto
Responsável: Administração
Adequação dos serviços ao contexto do edital
Responsáveis: Administração, Giselli
Risco

Causa do Risco

Fase

DESCUMPRIMENTO
A contratada não se atentar ao que está
DAS OBRIGAÇÕES
Gestão de Contrato
disponível na descrição da necessidade.
DA CONTRATADA
Impactos
Execução irregular do objeto, em desacordo com a necessidade do órgão
Inexecução do objeto
Ações Preventivas
Acompanhamento da execução
Ações de Contingência
Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR)
Aplicação de sanção.
Rescisão contratual
Risco

Causa do Risco

Fase

EXECUÇÃO
CONTRATUAL EM
NÍVEIS
DE
Falta de capacitação dos funcionários, falta
PRODUTIVIDADE
Gestão de Contrato
de expertise da empresa
ABAIXO/
DIFERENTES
DA
CONTRATADA
Impactos
Ter um serviço prestado aquém do que foi solicitado.
Recursos por parte dos candidatos a ingresso no IFSC
Cancelamento do processo seletivo
Ações Preventivas

Alocado para

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Administração

Extremo

Responsável: Giselli
Responsável: Giselli
Responsável: Giselli
Responsável: Giselli
Alocado para

Administração

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Alto

P-01

C-01
C-02
C-03
Número

R-07

1
2
P-01

C-01
C-02
C-03
Número
R-08

1
P-01

C-01

Risco

Risco

R-09

Insuficiência
orçamentária
financeira.

C-01

Número

R-10

1
P-01

C-01
C-02

Fase

Alocado para

Causa do Risco

Fase

Administração

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Médio

Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

Responsável: Contratos
Responsável: Giselli
Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA
Alocado para

Nível do Risco (I x P) Nº Item

As oscilações de mercado estão
Pedido de reajuste dificultando que as empresas consigam
Gestão de Contrato
Administração
Extremo
de preços
manter seus preços por 1 ano de vigência
da ata.
Impactos
Solicitação de reajuste de valores e de cancelamento da ata de SRP
Ações Preventivas
Realizar um planejamento de contratação de forma eficaz prevendo um cenário Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA ,
futuro para a contratação.
Carolina Maria Coelho
Ações de Contingência
Realizar nova licitação
Responsáveis: JULIANA VIEIRA DE LIMA ,
CArolina Maria Coelho
Risco

P-01
P-02

Causa do Risco

Não possuir capacidade técnica para
ABANDONO
DO
executar o serviço; Sofrer alguma sanção
CONTRATO PELA
do órgão ou de outro, que impeça que ela Gestão de Contrato
EMPRESA
continue com o contrato; Fechamento da
CONTRATADA
empresa.
Impactos
Não prestação do serviço
retorno ao planejamento da contratação
Ações Preventivas
Definir critérios de habilitação que permitam a contratação de empresa sólida,
idônea e com capacidade técnica para execução do serviço.
Ações de Contingência
Executar a garantia
Aplicação de Sanções
Realização de nova contratação por meio de dispensa emergencial ou novo pregão.

Número

1
2
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Controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do objeto em Responsável: Giselli
relação à produtividade compatibilizada com a metodologia do trabalho
Ações de Contingência
Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)
Responsável: Giselli
Aplicar as sanções e / ou glosas descritas no edital e contrato
Responsável: Giselli
Recisão contratual
Responsável: Giselli

Causa do Risco

Fase

Falta de previsão da contratação no PAT
da Instituição. Imprecisão quanto ao
e
Planejamento
recurso financeiro advindo das inscrições
dos candidatos.

Alocado para

Nível do Risco (I x P)

Administração

Médio

Nº Item

Impactos
Inviabilidade da contratação.
Prejudicar o funcionamento do IFSC pelo não cumprimento de sua finalidade que é ofertar formação e qualificação em diversas áreas.
Ações Preventivas
Reserva prévia de orçamento.
Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
órgão.
Ações de Contingência
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com Responsável: Giselli Dandolini Bonassa
revisão da necessidade imediata dos itens demandados.
Risco

Causa do Risco

Fase

Alocado para

Nível do Risco (I x P) Nº Item

Não apresentação No momento da Autorização de
de
certificação Fornecimento, a empresa deixa de
ambiental de papel apresentar documentação de certificação,
Gestão de Contrato
Administração
Extremo
e de certificação inviabilizando a emissão do empenho e
ABNT de impressos consequentemente a prestação dos
de segurança.
serviços.
Impactos
No momento da assinatura da ata SRP, a constatação do descumprimento da exigência impactaria na não prestação do serviço.
Ações Preventivas
Garantir que as informações referentes às exigências estejam exaustivamente Responsáveis: CAROLINA MARIA COELHO ,
claras no Edital e Termo de Referencia.
JULIANA VIEIRA DE LIMA
Ações de Contingência
Chamar a próxima colocada para executar o serviço.
Responsável: SRP, pregoeiro ou equipe de
compras
Realização de nova contratação por meio de dispensa emergencial ou novo pregão. Responsável: JULIANA VIEIRA DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
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Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes
Equipe de Planejamento

JULIANA VIEIRA DE LIMA

CAROLINA MARIA COELHO

Assistente em Administração - depto
de Compras

Assistente em Administração - Depto
de Compras

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

GISELLI DANDOLINI BONASSA
Requisitante
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TERMO DE REFERÊNCIA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO)
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 21002/2022
(Processo Administrativo n.°23292.006760/2022-62)
1.
1.1.

Item

DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
PARA EXECUÇÃO DE TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA CURSOS TÉCNICOS
INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

CATMAT/
CATSER

Descrição

Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: Ingresso

1

Auto adesivo para impressão
digital do candidato (digiselo), que
deverá acompanhar também
lâmina ou pastilha grafitada, para
utilização no Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

10014 SERVIÇO

90

6,62

595,8

2

Confecção, embalagem,
distribuição e armazenamento de
cadernos de PROVA EM BRAILLE
para os Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

10014

Serv.

15

328,00

4.920,00

3

Confecção, embalagem,
distribuição e armazenamento de
cadernos de provas para os Exame
de Classificação 2023-1 e 2023-2
conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

10014

Serv.

20000

27,96

559.200,0
0

4

Confecção, embalagem,
distribuição e armazenamento de
Cartões Resposta para os Exame
de Classificação 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da

10014

Serv.

20000

2,18

43.600,00
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contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

5

Envelope de Segurança Os
Envelopes de Segurança com
sistema de cola em sua aba o qual
funciona quando a fita que protege
o adesivo Hot Melt é destacada de
sua superfície e colada para lacrar
o envelope. Uma vez lacrado, o
mesmo não poderá ser mais aberto
sem que seja violado, tornando
assim o envio da mercadoria mais
seguro e perceptível a qualquer
violação do objeto. Especificações
Envelope plástico de segurança
500x400 mm adesivo Quantidade:
Pedido mínimo de 100 unidades
281968 UNIDADE 1000

6

LOCAÇÃO DE SALAS para os
Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2.
Aproximadamente 100 salas para
os turnos matutino e vespertino,
para todos os municípios e entorno
dos câmpus do IFSC, conforme as
obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.

7

PROVA EM LIBRAS: Tradução da
prova em Português para Libras e
Prova gravada em Libras e
diagramada para os Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência. A prova deverá ser
entregue em DVD.
10014 SERVIÇO

8

Serviço de análise crítica de
questão de prova
(formatação/diagramação,
verificação/avaliação ortográfica,
análise das questões e gabarito)
para a aplicação das provas dos
Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2. A prova deverá
ser avaliada por profissionais com
formação mínima em Licenciatura,
experiência profissional da rede

10014 SERVIÇO

10014 SERVIÇO

0,81

810

150

334,47

50.170,50

15

5.000,0
0

75.000,00

270

350,00

94.500,00
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Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) federal, e currículo aprovado
pelo Departamento de Ingresso do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.
Serviço de coordenação de local de
prova para a aplicação da prova do
Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de
Referência.

10014 SERVIÇO

30

750,00

22.500,00

Serviço de vice-coordenação
(coord. de bloco de salas) de local
de prova para a aplicação das
provas dos Exames de
Classificação 2020/2021, no valor
mínimo de R$ 175,00 líquido para
cada coordenador, por turno de
trabalho, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
10 Termo de Referência.

10014 SERVIÇO

60

1.550,0
0

93.000,00

Serviço de elaboração de questões
de múltipla escolha e/ou
somatórias e/ou discursivas de
prova dos Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2
elaboradas por professores com
formação mínima em Licenciatura
na área requerida, e currículo
aprovado pelo Departamento de
Ingresso, conforme as obrigações
da contratada, os cronogramas, e
as especificações técnicas deste
11 Termo de Referência.

10014

270

350,00

94.500,00

Serviço de fiscal para atendimento
especial
(Intérprete/Ledor/transcritor/Guia
intérprete de surdo cegos/Ledores
acompanhantes da prova Braille)
com hora adicional, para a
aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
12 2023-2 para todos os campus do

10014 SERVIÇO

60

350,00

21.000,00

9

Serv.
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IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência.
Serviço de fiscalização de sala e de
corredor (inclusa capacitação) para
a aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da
Contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00 líquido por fiscal, por
13 turno de trabalho.

10014 SERVIÇO

Serviço de leitura de
cartão-resposta, para os Exame de
Classificação 2023-1 e 2023-2. A
leitura dos cartões deverá ser
realizada nas dependências da
Reitoria do IFSC ou na sede da
contratada, conforme as
obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de
14 Referência.

10014 SERVIÇO 20000

Serviço de limpeza para os dias de
aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00, por turno de
15 trabalho.

10014 SERVIÇO

Serviço de saúde
(Enfermeiro/Técnico de
Enfermagem) para os dias de
aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 para todos os campus do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 140,00 líquido, por turno de
16 trabalho.

10014 SERVIÇO

200

255,00

51.000,00

2,05

41.000,00

225

230,00

51.750,00

150

550,00

82.500,00
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Serviço de segurança desarmada
para os dias de aplicação da prova
dos Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00 líquido para cada
17 contratado, por turno de trabalho.

10014 SERVIÇO

150

355,00

53.250,00

Valor Total do Processo: R$ 1.339.296,30
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.

O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de execução de processos de
ingresso, de caráter não continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua
forma eletrônica, para regime de registro de preços;
Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima;
A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário;
O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado, com base
no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência;
Justifica-se o não parcelamento, apesar dos mesmos serem divisíveis, por se tratar de objeto
em que depende de total interligação e sigilo quanto à sua execução. Embora haja uma
variedade de itens, eles estão intrinsecamente relacionados, sendo que a separação
comprometeria a lisura e boa execução das atividades.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica;
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º
do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
Inventário das máquinas conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar;
5.1.1.
Deverá constar no inventário as seguintes informações: quantitativo, marca e
modelo da máquina e capacidade de trabalho;
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Declaração de que possui software para transformar a listagem dos inscritos em
dados variáveis para a etiquetagem. A listagem dos inscritos será fornecida em
arquivo Open Document Format;
5.1.3.
Declaração de que possui cofre fixo com travas eletrônicas e programação por
código, localizado dentro da empresa;
5.1.4.
Planta baixa detalhada do local, com fotos e área total em m2;
5.1.5.
Apresentar comprovação de que está em conformidade com as Normas
Brasileira da ABNT NBR 15540/2013, referente a sistema de segurança para
impressão de documentos confidenciais bem como atender as demais
exigências de segurança e sigilo contidas no Termo de Referência, anexo I do
edital, face às especificidades do objeto da contratação;
MOTIVAÇÃO: por se tratar de prova para ingresso de alunos, para que
5.1.5.1.
seja mantida a isonomia do processo seletivo, é necessário que o seu
conteúdo, as questões de prova, os dados dos candidatos sejam sigilosos
e resguardados, enquadrando o seu processo produtivo como “impresso
de segurança”, abrangidos pela norma ABNT NBR 15540/2013;
Será solicitado por ocasião da contratação, a comprovação de que está
5.1.5.2.
em conformidade com a norma, e não a CERTIFICAÇÃO, pois a mesma
não é compulsória;
Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para
celebração do contrato;
Os serviços a serem executados, deverão ser realizados parceladamente, nos Campi em
conformidade com as quantidades e especificações determinadas em cada Autorização de
Serviço;
Locais de Execução:
5.1.2.

5.2.
5.3.
5.4.

CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus
Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº - Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000 Araranguá –
SC –Fone: (48) 3311-5000

Câmpus
Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat - Caçador - SC - 89500-000, Fone:
(49) 3561-5700

Câmpus
Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 - Bairro: Campo do Água Verde - CEP 89460-000 Canoinhas SC, Fone: (47) 3627-4500;

Câmpus
Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450-D – Bairro Seminário – Chapecó/SC CEP:
89813-000 – Fone: (49) 3313-1240

Câmpus
Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845, Bairro Vila Rica, Criciúma, SC, CEP 88813-600;
Esquina com Rua Antônio Daré, Fone: (48) 3462-5000;

Câmpus
Florianópolis

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP: 88020-300 –
Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000

Câmpus
FlorianópolisContinente

Rua 14 de Julho, 150– Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, Fone
(48) 3877-8400.

Câmpus
Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de Campo. Bairro
Campo Duna, Garopaba, SC – CEP 88495-000. Fone (48) 3254-7330.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510, Bairro Bela Vista, Gaspar, SC, CEP 89110-971,
Fone: (47) 3318-3700.
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Câmpus Jaraguá
do Sul/RAU

Rua dos Imigrantes, 445 – Bairro Rau - 89254-430 - Jaraguá do Sul, Fone:
(47) 3276-9600

Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada, Itajaí, SC,
CEP 88307-303. Fone: (47) 3390-1200

Câmpus Jaraguá
do Sul

Av. Getúlio Vargas, 830 – Centro – Jaraguá do Sul - CEP: 89251-000, Fone:
(47) 3276-8700.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte - Bairro Costa e Silva,
Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600

Câmpus Lages

Rua Heitor Vila Lobos, s/n, Bairro São Francisco, Lages, CEP 88506-400,
Fone: (49) 3221-4200.

Câmpus
Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa, Bairro Cidade Universitária Pedra Branca,
Palhoça, SC, CEP 88137-010, Fone: (48) 3341-9700.

Câmpus
José

São

R. José Lino Kretzer, 608 - Bairro Praia Comprida – CEP: 88103-310 São
José – SC, Fones: (48) 3381-2800 e Fax: 3381-2812

Câmpus
Lourenço
Oeste

São
do

SC 480, no Distrito de Frederico Wastner, São Lourenço do Oeste/SC - CEP
89990 000. WathsApp: 049 – 8858.1379 e 049 - 8858.1782 - E-mail:
compras.slo@ifsc.edu.br

Câmpus
São
Miguel do Oeste

Rua 22 de Abril, s/n - Bairro São Luiz - São Miguel do Oeste – SC 89900-970,
Fone: (49)3631-0400.

Reitoria

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis – SC, CEP:88075-010, Fones:
(48) 3877-9000.

Câmpus
Carlos

São

Rua Aloisio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada - São Carlos/SC - CEP
89885-000.

Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 - Fone: (48) 33019101

Câmpus
Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC – 88625-970, Fone: (49)
3236-3100.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 - Bairro Veneza – Xanxerê – SC – 89820-000,
Fone: (49) 3441-7900.

Departamento
EaD

Rua Duarte Schutel, 99, Centro - Florianópolis/SC - CEP 88015-640.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

A contratada se obriga a executar todo o serviço, de acordo com as especificações técnicas,
no mesmo momento, na quantidade informada na Autorização de Serviço (AS). Não será
aceita a execução parcial, em hipótese alguma;
O serviço só poderá ser executado parcialmente, se a licitante encaminhar justificativa,
solicitando o cancelamento dos itens pendentes, para ser avaliada pela Administração e
posterior aplicação de penalidades;
A Administração poderá solicitar a antecipação da execução do serviço constante da
Autorização de Serviço, somente se a licitante conseguir atender ao pedido;
Em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 e Protocolo CONFAZ/ICMS nº 191, deverão
emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou
1-A, todas as empresas que possuírem a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, e
realizarem operações com a Administração Pública;
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5.8.1.

A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida com o CNPJ do campus requisitante,
conforme descrição abaixo:

Reitoria
6.
6.1.
6.2.

6.3.

7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

CNPJ 11.402.887/0001-60

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou
obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial;
Conforme orientado pelo Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, para os produtos
que serão utilizados nos serviços objeto deste Termo de Referência, cuja atividade de
fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06,
de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981;
O registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP assegura que o processo
de fabricação ou industrialização de um produto, em razão de seu impacto ambiental
(atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), está sendo
acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente. Todavia, normalmente quem participa da
licitação não é o fabricante em si, mas sim revendedores, distribuidores ou comerciantes em
geral, os quais, por não desempenharem diretamente atividades poluidoras ou utilizadoras de
recursos ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro Técnico Federal – CTF do
IBAMA. Portanto, a fim de não introduzir distinções entre os licitantes, entendemos que a
forma mais adequada de dar cumprimento à determinação legal é inseri-la na especificação
do produto a ser adquirido. Nessa hipótese, o licitante deverá comprovar, como requisito de
aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente
registrado junto ao CTF/APP. A exigência de registro no CTF não se dirige ao próprio licitante.
VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
Não será exigida vistoria para esta licitação, de acordo com o art. art. 30, III, da Lei 8.666, de
1993.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.6.1.
Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.6.2.
Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o
trabalhador foi contratado;
8.6.4.
Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresente
condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde
no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.
8.6.3.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e
em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
Apenas quanto aos tributos incidentes sobre o objeto contratual, quando não for possível a
verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa
contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e
à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento;
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9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.

9.18.
9.19.

9.20.
9.21.
9.22.

9.23.
9.24.

9.25.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros;
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo
de Referência, no prazo determinado;
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
9.22.1.
O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
9.22.2.
Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis;
Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;
Efetuar o pagamento de colaboradores (coordenador de local de prova, vice-coordenador de
local de prova, coordenador de bloco de sala, fiscais de sala, de corredor, de atendimento
diferenciado, atendimento de saúde, limpeza e segurança) no dia e local da aplicação de
provas do Vestibular, Exame de Classificação, em espécie (moeda real). Também se
responsabilizar pelo recolhimento das taxas/impostos incidentes;
Fornecer detector de metal para que o fiscal de corredor, que deverá ficar responsável pela
condução do candidato ao banheiro masculino e feminino, utilize nos candidatos;
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9.26.

9.27.
9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

A contratada deverá providenciar o seguinte tipo de mão-de-obra nas datas dos certames:
fiscal de sala, de corredor, limpeza e segurança (valor mínimo de R$100,00 por contratado por período determinado no quadro de especificações mínimas); fiscal para atendimento
especial – intérprete, ledor, transcritor, guia-intérprete de surdocegos, ledores acompanhantes
da prova Braille, hora adicional (valor mínimo de R$180,00 por contratado – por período
determinado no quadro de especificações mínimas); serviço de saúde (valor mínimo de
R$140,00 por contratado – por período determinado no quadro de especificações mínimas);
coordenador e/ou vice-coordenador de local de prova (valor mínimo de R$225,00 por
contratado – por período determinado no quadro de especificações mínimas); coordenador de
bloco de salas (valor mínimo de R$175,00 por contratado – por período determinado no
quadro de especificações mínimas);
Quando falamos período, estamos falando de 6h trabalhadas;
Os fiscais, inclusive os de atendimento especial, coordenadores e/ou vice-coordenadores de
local de prova e coordenação de bloco de salas deverão ter a formação mínima do ensino
médio e dezoito anos completos. O fiscal intérprete de libras, adicionalmente às exigências
anteriores, deverá também possuir certificação em Libras ou experiência profissional
comprovada na área. A contratada deverá oferecer capacitação presencial com no mínimo 2
horas de duração nas cidades onde serão aplicadas as provas, sob orientação do IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público, no mínimo 3 dias antes da aplicação das provas. O IFSC
e/ou Comissão de Concurso Público solicitará a quantidade de fiscais e coordenadores
necessários até o 5º dia útil que antecede a aplicação da prova. A contratada é responsável
por manter fiscais reservas em cada local de aplicação para cobrir eventuais faltas ou falhas
na execução do serviço. A contratada é responsável pelo fornecimento da identificação dos
fiscais e coordenadores, utilizando-se para tal de adesivos, coletes ou crachás;
Os profissionais envolvidos na elaboração, correção e análise crítica das questões deverão
possuir formação mínima de graduação na área das questões, experiência profissional da
rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em
realização de provas de concursos e currículo aprovado pelo IFSC e/ou Comissão de
Concurso Público;
A elaboração das questões das provas conterá as seguintes etapas: orientação,
pré-elaboração e finalização. Todas as etapas serão coordenadas pelo Departamento de
Ingresso do IFSC ou Comissão de Concurso Público e deverão estar concluídas em até 45
dias antes da aplicação das provas;
9.30.1.
A etapa de orientação dos profissionais elaboradores, presencial, consiste nos
encaminhamentos relativos aos trâmites e critérios para elaboração das
questões de prova;
9.30.2.
A pré-elaboração, presencial, consiste na elaboração inicial das questões, feitas
de acordo com os critérios repassados na etapa de orientação;
9.30.3.
A finalização, presencial, consiste na revisão e entrega das questões
elaboradas;
9.30.4.
A discussão e encaminhamentos sobre a elaboração das questões de prova,
bem como a entrega das questões, deverá ser feita de forma presencial;
Providenciar o ensalamento de candidatos aos cursos do IFSC, quando for necessário alocar
espaço externo ao da instituição, conforme a necessidade de cada prova, até 10 dias antes
da aplicação da prova. A distância dos locais não poderá ser superior a 20 Km de cada
Câmpus do IFSC para o qual o candidato se inscreveu, exceto nos casos comprovados de
impossibilidade de atendimento desta exigência. As salas de aula deste local deverão seguir
as normas sanitárias do estado de SC para COVID-19 vigentes à época de processamento
do ensalamento, serem ventiladas, com mobílias em bom estado de conservação e
iluminação adequada. Todo o processo será submetido à aprovação do IFSC;
Providenciar serviços de segurança desarmada, para execução das tarefas nos dias de
aplicação das provas conforme segue:
9.32.1.
Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de
Polícia da região, do Corpo de Bombeiros, indicados para o melhor
desempenho das atividades;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto,
9.32.2.
adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da
Contratante, bem como as que entender oportunas;
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Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente
autorizadas e identificadas, exceto nas Unidades de atendimento ao público;
9.32.4.
Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o
motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a
estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo
sempre os portões fechados;
9.32.5.
Comunicar a Contratante todo acontecimento entendido como irregular e que
possa vir a representar risco para o patrimônio do local de aplicação de prova;
9.32.6.
Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial do
local de aplicação de prova, facilitando, da melhor maneira possível, a atuação
destas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual
acontecimento;
Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações,
9.32.7.
sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela Contratante ou
responsável pela instalação;
Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao
9.32.8.
responsável pela instalação e a Contratante, no caso de desobediência;
Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações,
9.32.9.
que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;
Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens
9.32.10.
de servidores, de empregados ou de terceiros;
Assumir o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados,
9.32.11.
limpos e com aparência pessoal adequada;
Manter o(s) vigilante(s) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres,
9.32.12.
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por
terceiros não autorizados;
9.32.13.
Registrar e controlar, com a Contratante, a frequência e a pontualidade de seu
pessoal, bem como as ocorrências do posto em que estiver prestando seus
serviços;
Abrir e fechar as portas dos prédios, janelas, vitrais, etc. e proceder à vistoria
9.32.14.
dos mesmos quanto ao ponto de vista de segurança, constatando a ausência de
pessoas estranhas, de acordo com orientações recebidas da Contratante;
9.32.15.
Comunicar imediatamente à Contratante, bem como ao responsável pelo posto,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
9.32.16.
Zelar pela ordem e boas condições das áreas sob vigilância;
9.32.17.
Organizar e orientar o tráfego de pessoas, impedindo a entrada das que se
apresentem de modo inconveniente, reprimindo os maus usuários do prédio,
não permitindo a ocupação total ou parcial do hall, corredores ou outras áreas
comuns, que dêem acesso a extintores de incêndio ou a hidrantes;
9.32.18.
Executar a(s) ronda(s) conforme a orientação recebida da Contratante,
verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e
providências necessários para o perfeito desempenho das funções e
manutenção da tranquilidade;
9.32.19.
Intervir prontamente, sempre que se verificarem quaisquer incidentes ou
desentendimentos nas áreas sob vigilância, interna e externa, nos setores de
atendimento ao público, durante horário do evento, comunicando de imediato o
fato à Contratante;
Adotar, em caso de alarme de detecção de incêndio ou invasão do imóvel, todas
9.32.20.
as providências, inclusive imediatamente, acionando o Corpo de Bombeiros ou
a Autoridade Policial mais próxima;
A programação dos serviços será feita pela Contratante e deverá ser cumprida, pela
CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de
segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral;
Providenciar serviços de limpeza, incluindo o fornecimento de saneantes domissanitários,
para execução das tarefas nos dias de aplicação das provas conforme segue:
9.34.1.
Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras e carteiras escolares;
9.32.3.

9.33.
9.34.
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Proceder à lavagem de vasos, assentos e pias dos sanitários com saneante
domissanitário desinfetante, duas vezes por turno;
9.34.3.
Varrer as áreas pavimentadas;
9.34.4.
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras
áreas molhadas, duas vezes por turno;
Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários,
9.34.5.
quando necessário;
9.34.6.
Retirar o lixo duas vezes por turno, acondicionando-o em sacos plásticos de
cem litros, removendo-os para local indicado pela Contratante;
9.34.7.
Executar demais serviços considerados necessários à aplicação das provas no
que se refere a limpeza dos ambientes;
Definição de saneantes domissanitários: Substâncias ou materiais destinados à
9.34.8.
higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em
lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:
Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente,
9.34.8.1.
microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou
ambientes;
Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e
9.34.8.2.
vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;
Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido
9.34.8.3.
neutro;
Providenciar serviços de atendimento emergencial, para execução das tarefas nos dias de
aplicação das provas conforme segue:
9.35.1.
Auxílio em atendimento de primeiros socorros;
9.35.2.
Encaminhamento para serviços de saúde, caso necessário;
Os profissionais devem ser técnicos ou graduados em Enfermagem, com
9.35.3.
experiência de, no mínimo, 02 anos em atendimento emergencial;
9.35.4.
Responsabilizar-se por seu pessoal e por terceiros contratados, pelo sigilo que
deve ser observado em relação às provas e demais informações do processo
de ingresso;
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES AO CADERNO DE PROVAS e CARTÃO
RESPOSTA
9.36.1.
Prover monitoramento e gravação com câmeras de alta definição em todos os
setores da empresa envolvidos na execução dos trabalhos (24h) e fornecer o
material gravado para o IFSC e/ou Comissão de Concurso Público do IFSC
após o término dos trabalhos;
9.36.2.
Possuir vigilância própria ou contratar vigilância 24h de empresa especializada
e credenciada pelos órgãos competentes, para vigilância interna e externa da
empresa, que atenda as necessidades de segurança do prédio da Contratada
durante todo o período em que durar o trabalho de impressão, apresentando
comprovante do contrato de vigilância em até 10 dias úteis após assinatura
do(s) contrato(s);
9.36.3.
Possuir sistema de trancamento eletrônico em todos os acessos da empresa,
com senhas exclusivas para o IFSC durante a execução do serviço. Este
acesso deverá ser restrito e sempre acompanhado por servidores do IFSC;
9.36.4.
Efetuar o transporte do material impresso até o endereço dos locais de
aplicação das provas ou nos câmpus do IFSC mais próximos dos locais de
aplicação, conforme orientação do IFSC e/ou Comissão de Concurso Público,
até um dia (24h) antes de sua aplicação, em pacotes plásticos lacrados e
identificados, acondicionados em malotes lacrados de acordo com o
ensalamento fornecido pela contratante até o 5º dia útil que antecede a
aplicação da prova. O transporte deverá seguir as orientações da Contratante,
utilizando veículo adequado, com rastreamento eletrônico disponível para
acompanhamento em tempo real pela contratante, para uma distância de até
300 km. Em caso de distância superior o transporte deverá ser aéreo, desde
que exista esta condição. Ao término do evento, o transporte do material
impresso (cartões-resposta e documentos, devidamente acondicionados em
malotes lacrados) deverá ser entregue na Reitoria do IFSC no máximo no dia
9.34.2.

9.35.

9.36.
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9.36.5.

9.36.6.
9.36.7.
9.36.8.

9.36.9.

9.36.10.
9.36.11.
9.36.12.
9.36.13.
9.36.14.

9.36.15.

9.36.16.
9.36.17.

9.36.18.

seguinte ao de aplicação das provas. Ambos os casos com escolta do IFSC, se
este julgar necessário;
Envolver o número adequado de funcionários, limitados a 10 pessoas, em
comum acordo com o IFSC e/ou Comissão de Concurso Público, necessários à
execução ininterrupta de todo trabalho contratado no período previsto para
realização do serviço, os quais deverão assinar uma declaração, confirmando
que não estão inscritos ou que não possuem parentes até 3º grau ou amigos
íntimos inscritos no Vestibular e no Exame de Classificação, se comprometendo
por escrito e com firma reconhecida a manter sigilo sobre o trabalho realizado,
com a fiscalização do IFSC;
Garantir exclusividade de uso de suas dependências para o IFSC durante a
realização do trabalho, que deverá ser ininterrupto, com horário de início e
encerramento definidos pelo IFSC;
Estar isolada da Internet e montar uma rede interna envolvendo apenas os
equipamentos utilizados no trabalho de produção durante todo o processo e sob
a supervisão da equipe do IFSC;
Permitir a verificação e fiscalização prévia das condições necessárias a serem
utilizadas para execução dos serviços, inclusive maquinário, bem como a
operação dos mesmos por profissionais do IFSC, sob orientação de
profissionais da contratada, se necessário;
Finalizar os serviços gráficos de impressão, embalagem e armazenamento dos
cadernos de prova, caderno de prova em Braille, caderno de prova em LIBRAS,
e cartão-resposta com, no mínimo, 72 horas de antecedência da aplicação da
prova, sendo que a distribuição até os endereços dos locais de aplicação da
prova deverá ser feita no máximo até 24 horas à aplicação da prova;
Possuir, nas mesmas dependências da área de impressão, espaço adequado e
de fácil acesso para entrada/saída de material, de pelo menos 200m2, para
conferência, montagem e armazenamento de malotes;
Possuir acesso restrito para carga e descarga de malotes, em segurança;
Possuir equipamento para intercalar, grampear e refilar os cadernos
automaticamente, eliminando o risco de repetições ou falta de páginas, além de
garantir a total segurança das informações contidas nos cadernos de provas;
Fornecer as provas em arquivos .pdf;
Responsabilizar-se pelo armazenamento dos cadernos de provas, durante o
período compreendido entre o início da impressão e a entrega das mesmas nos
locais de provas ou no câmpus do IFSC mais próximo do local de prova. O
armazenamento deverá ser em local de acesso restrito, mantendo-se todo o
sigilo necessário conforme descrito neste Termo de Referência;
Estar disponível exclusivamente para o IFSC na data do cronograma de
execução, para a impressão dos cadernos de provas e cartão-resposta. O IFSC
se reserva o direito de alterar ou prorrogar o período, se necessário, em até 15
dias, para a conclusão dos trabalhos contratados, sem ônus adicional para a
contratante. Em caso de alteração do período, este será definido em comum
acordo entre as partes;
Indicar representante legal para responder quaisquer dúvidas ocorridas após a
sessão do pregão e durante a vigência da ata;
Cumprir todo o trabalho, execução da solicitação de serviço referente aos itens
sigilosos de cadernos de prova, cadernos de prova em Braille, caderno de
provas em LIBRAS e cartões-resposta, observando as obrigações da
contratada, em 2 dias seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10
horas, sendo prorrogável por igual período, com no máximo 10 pessoas
envolvidas, em comum acordo com o IFSC;
Realizar a leitura dos cartões-resposta e processamento do resultado para
divulgação na Reitoria do IFSC ou com ônus do transporte do material, se em
outro local. A leitura e processamento do resultado deverá ocorrer em 2 dias
seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10 horas, sendo prorrogável
por igual período, em comum acordo com o IFSC. Tal procedimento deverá ser
finalizado com ao menos 15 dias de antecedência da divulgação do resultado
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9.37.

9.38.

9.39.

do certame do processo seletivo de alunos, salvo exceção autorizada
previamente pela contratante por escrito;
9.36.19.
Fornecer o arquivo contendo as leituras dos cartões-respostas e/ou o resultado
do certame do processo seletivo de alunos, em formato Open Document
Format, já processado de modo a permitir upload para o Sistema de Ingresso do
IFSC sem quaisquer necessidades de edição, de acordo com modelo de
planilha disponibilizado pela contratante;
9.36.20.
Apresentar no mínimo três atestados de aptidão técnica com no máximo 3 anos,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com a
quantidade, número de páginas, prazo de entrega e natureza do serviço.
Deverá constar: o nome do contratante, CNPJ, data da contratação, número da
nota fiscal do serviço efetuado, a quantidade de inscritos no certame e os
serviços prestados;
Apresentar declaração de que possui fragmentadora de papel com capacidade
9.36.21.
de fragmentar todas as sobras de material impresso e comprometimento de
fragmentá-las até o término dos trabalhos;
Disponibilizar embalagem plástica com lacre inviolável para todo o material
9.36.22.
impresso, de acordo com a divisão de salas e locais;
Apresentar um plano de contingência emergencial para solução de problemas
9.36.23.
técnicos durante a produção e transporte dos cartões-resposta, até 10 dias
depois da assinatura do contrato. Este documento deve conter todas as
soluções necessárias para viabilizar os serviços contratados e ser submetido a
aprovação do IFSC;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES SOBRE CADERNO DE PROVAS:
30.000 cadernos de prova para 3 Exames de Classificação, com 24 páginas
9.37.1.
cada;
9.37.2.
Especificações dos cadernos de prova:
9.37.2.1.
Papel: Offset 75gr;
9.37.2.2.
Cores: 1x1 cor;
9.37.2.3.
Formato fechado: 20,5 cm x 27,5 cm;
9.37.2.4.
Tinta de impressão: boa qualidade, para evitar decalques e manchas.
9.37.2.5.
Acabamento: dobra, intercalação, grampeamento e refile automatizados,
reparte + colocação em sacos plásticos + etiquetagem + colocação em
malotes;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO CARTÃO
RESPOSTA:
9.38.1.
Exame de classificação: 30.000 cartões-resposta, personalizados com os
seguintes dados variáveis: nome, número de inscrição, curso, local de prova
detalhado e código de barras relativo ao número de inscrição;
9.38.2.
Especificações dos Cartões:
9.38.2.1.
Formulário/cartão, formato A4, papel off-set 120 g/m2 específico para
impressão a laser;
9.38.2.2.
Formulário plano, impresso frente com dados cadastrais e código de
barras;
9.38.2.3.
Formulário desenvolvido e impresso de acordo com especificações
técnicas que permitam leitura por leitoras ópticas do tipo OPSCAN 8,
através do software Scantools OU software compatível disponibilizado
pela contratada que permita a entrega do arquivo de leitura de
cartões-resposta de acordo com as especificações da contratante;
9.38.2.4.
Fonte do código de barras I2 e 5;
9.38.2.5.
Formulário com bolhas/círculos para preenchimento manual;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES - PROVAS EM BRAILLE E LIBRAS:
9.39.1.
15 cadernos de prova em BRAILLE para Exame de Classificação;
9.39.2.
10 provas em LIBRAS para Exame de Classificação;
9.39.3.
Especificação técnica dos Cadernos de prova em BRAILLE:
9.39.3.1.
Caderno de Prova Escrita Múltipla Escolha - Provas Braille – 160 páginas;
Formato: 245 x 305 mm, com tolerância de desvio de 3 mm para mais ou
9.39.3.2.
para menos;
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Matéria-prima: Papel Offset de 150 g/m², com tolerância de variação para
mais ou para menos 4% nas gramaturas, opacidade mínima de 82%
(oitenta e dois por cento) e alvura mínima de 80%;
9.39.3.4.
Acabamento: Encadernação;
9.39.3.5.
Impressão: Impacto Braille;
9.39.4.
Especificação técnica dos Cadernos de prova em LIBRAS:
9.39.4.1.
A Prova em Libras deve ser gravada em vídeo HD digital com
esquematização na edição dos vídeos, com as artes constantes na prova
e legendas necessárias para compreensão de sinais soletrados.
Numeração das questões e alternativas, quadros, tabelas e demais itens
gráficos necessários para a compreensão das questões. Deve ser
gravada em Fundo Infinito. O vídeo deve ser entregue tanto em forma de
arquivo por questão, como no formato DVD. A qualidade da tradução, sua
coerência a partir do texto fonte e sua coesão e coerência em Libras será
avaliada pelo IFSC;
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
As partes declaram-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis
9.40.1.
constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)
(“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir o uso
legalmente autorizado destes dados, por si, bem como seu pessoal,
colaboradores, empregados e subcontratados, que utilizem os Dados
Protegidos, na extensão autorizada na referida LGPD.
9.39.3.3.

9.40.

10.
10.1.

11.
11.1.

12.
12.1.

12.2.

DA SUBCONTRATAÇÃO
É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
10.1.1.
É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;
10.1.2.
A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica
necessários para a execução do objeto;
10.1.3.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação;
10.1.4.
Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato,
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente ao documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;
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12.3.
12.4.

12.5.

12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

12.11.

12.12.
12.13.
12.14.

13.
13.1.
13.2.
13.3.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto;
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada;
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador;
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência;
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços;
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação;
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços,
nos termos abaixo;
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
13.3.1.
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários;
Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
13.3.1.1.
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
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13.4.

13.5.

13.6.

14.
14.1.
14.2.
14.3.

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;
13.3.1.2.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;
13.3.1.3.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis;
No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
13.3.2.
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato;
Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
13.3.2.1.
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;
Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega
13.3.2.2.
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do último;
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
13.3.2.2.1.
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento provisório no
dia do esgotamento do prazo;
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:
13.4.1.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
13.4.2.
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
13.4.3.
Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização, com base na Autorização de
Fornecimento;
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
DO PAGAMENTO
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência;
Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado;
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;
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Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993;
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;
14.4.1.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
14.5.1.
o prazo de validade;
14.5.2.
a data da emissão;
14.5.3.
os dados do contrato e do órgão contratante;
14.5.4.
o período de prestação dos serviços;
14.5.5.
o valor a pagar;
14.5.6.
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento;
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos;
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa;
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto
ao SICAF;
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
14.13.1.
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante;
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber;
14.3.1.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.
14.13.

14.14.
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14.15.
14.16.

É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE
19.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e
em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é
vedado qualquer reajustamento de preços;
19.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
20. GARANTIA DA EXECUÇÃO
20.1.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:
21.1.1. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das
obrigações assumidas na contratação;
21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.3. fraudar na execução do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
21.1.5. cometer fraude fiscal;
21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
ii) Multa de:
1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
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4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;
5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si;
iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de
Referência;
21.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados;
21.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02
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5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por
dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01

21.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
21.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
21.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados;
21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999;
21.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;
21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente;
21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil;
21.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
21.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR;
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21.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;
21.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público;
21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;
22.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estão previstos no edital;
22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital;
22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
22.4.1. Valor Global: O custo estimado da contratação é de R$1.660.386,30 (um milhão,
seiscentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos);
22.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital;
22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global;
22.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
23.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, uma vez que na Licitação para Registro de Preços, a
indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato.
Florianópolis, 25 de março de 2022.

_________________________________
Juliana Vieira de Lima – Assistente em Administração

_________________________________
Carolina Maria Coelho – Assistente em Administração

_________________________________
Thiego Rippel Pinheiro - Chefe do Departamento de Compras

Anexos:
I - Quadro de Especificações Mínimas
II - Estudo Técnico Preliminar
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 25/03/2022 11:22

Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.006760/2022-62 - PE 21002/2022 - REI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
Assunto: TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM
REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2.

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: Ingresso

1

Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá
acompanhar também lâmina ou pastilha grafitada, para utilização no
Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as SERVIÇO
obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas
do termo de Referência.

90

6,62

595,80

2

Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de
PROVA EM BRAILLE para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

Serv.

15

328,00

4.920,00

3

Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de
provas para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

Serv.

20000

27,96

559.200,00

4

Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões
Resposta para os Exame de Classificação 2023-1 e 2023-2, conforme
as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.

Serv.

20000

2,18

43.600,00

5

Envelope de Segurança Os Envelopes de Segurança com sistema de
cola em sua aba o qual funciona quando a fita que protege o adesivo
Hot Melt é destacada de sua superfície e colada para lacrar o envelope.
Uma vez lacrado, o mesmo não poderá ser mais aberto sem que seja
UNIDADE
violado, tornando assim o envio da mercadoria mais seguro e
perceptível a qualquer violação do objeto. Especificações Envelope
plástico de segurança 500x400 mm adesivo Quantidade: Pedido
mínimo de 100 unidades

1000

0,81

810,00

6

LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2. Aproximadamente 100 salas para os turnos matutino e
vespertino, para todos os municípios e entorno dos câmpus do IFSC, SERVIÇO
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

150

334,47

50.170,50

7

PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e
Prova gravada em Libras e diagramada para os Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os SERVIÇO
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência. A
prova deverá ser entregue em DVD.

15

5.000,00

75.000,00

8

Serviço
de
análise
crítica
de
questão
de
prova
(formatação/diagramação, verificação/avaliação ortográfica, análise das
questões e gabarito) para a aplicação das provas dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada
por profissionais com formação mínima em Licenciatura, experiência SERVIÇO
profissional da rede Educação Profissional e Tecnológica (EPT) federal, e
currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso do IFSC, conforme
as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.

270

350,00

94.500,00

9

Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do
Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
SERVIÇO
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas
deste Termo de Referência.

30

750,00

22.500,00

10

"SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL
DE PROVA DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de
salas) de local de prova para a aplicação das provas dos Exame de
SERVIÇO
Classificação 2023-1 e 2023-2, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido
para cada coordenador, por turno de trabalho, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste Termo de Referência."

60

1.550,00

93.000,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Descrição

Unidade

11

Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias
e/ou discursivas de prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 elaboradas por professores com formação mínima em
Licenciatura na área requerida, e currículo aprovado pelo
Departamento de Ingresso, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

Serv.

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

270

350,00

94.500,00

12

Serviço
de
fiscal
para
atendimento
especial
(Intérprete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de surdo cegos/Ledores
acompanhantes da prova Braille) com hora adicional, para a aplicação
SERVIÇO
da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para
todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

60

350,00

21.000,00

13

Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para
a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da
SERVIÇO
Contratada, os cronogramas e as especificações técnicas deste Termo
de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno
de trabalho.

200

255,00

51.000,00

14

Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação
2023-1 e 2023-2. A leitura dos cartões deverá ser realizada nas
dependências da Reitoria do IFSC ou na sede da contratada, conforme SERVIÇO 20000
as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.

2,05

41.000,00

15

Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, para todos os câmpus do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as SERVIÇO
especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$
100,00, por turno de trabalho.

225

230,00

51.750,00

16

Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de
aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232 para todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da
SERVIÇO
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo
de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de
trabalho.

150

550,00

82.500,00

17

Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova
dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas SERVIÇO
deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido para
cada contratado, por turno de trabalho.

150

355,00

53.250,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.339.296,30

Valor Total do Processo: R$ 1.339.296,30
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Portaria do(a) Reitor(a) N° 2843, de 21 de setembro de 2021
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o memorando 84/2021 DCOMP-REI,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear como membros da Comissão Permanente de Pregoeiros da Reitoria, os servidores
abaixo:
CAROLINA MARIA COELHO
FABIANA DAL PONT
JAMES HILTON BECKER
JOSÉ CARLOS DE MATTOS
JULIANA VIEIRA DE LIMA
LARISSA FABRE
THIEGO RIPPEL PINHEIRO
Art. 2º Autorizar os Pregoeiros a elaborarem os editais de Licitação e a atuar como Equipe de Apoio
das Licitações do IFSC.
Art. 3º Revogar a Portaria n° 3038, de 16 de setembro de 2020.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MAURÍCIO GARIBA JÚNIOR

ANDREA MARTINS ANDUJAR
Autenticado Digitalmente

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 22/09/2021
https://sipac.ifsc.edu.br/public
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60
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PREGÃO ELETRÔNICO
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21002/2022
(Processo Administrativo n.°23292.006760/2022-62)

Torna-se público que o(a) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina, IFSC, por meio do Depto de Compras, sediado na Rua 14 de Julho, 150. Coqueiros,
Florianópolis/SC, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019 , do Decreto 9.507, de 21 de setembro de
2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03, de 26 de abril de 2018 e
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão:
Horário:
Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br
Critério de Julgamento: menor preço/por grupo
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA
EXECUÇÃO DE TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA CURSOS TÉCNICOS
INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
1.2. A licitação será realizada em grupo único, formado por 16 itens, conforme tabela
constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

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

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
4.1.
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;
4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.2.8 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
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Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
4.3.
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
4.3.1

Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
4.5.
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1

4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5

4.6.6
4.6.7

4.6.8

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.
4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento
no certame;
4.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
que a proposta foi elaborada de forma independente;
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.6.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
5.3.
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
5.4.
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
5.5.
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
5.6.
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
5.7.
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
5.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
6.1.1 valor unitário e total do item;
6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência
6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
6.3.
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento
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do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2
Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.
A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
6.4.
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas
as orientações a seguir:
6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual;
6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
6.5.
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou
à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins
do previsto no subitem anterior.
6.6.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7.
A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
6.8.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.9.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 100 (cem) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
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7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de
Referência.
7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item/grupo.
7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
7.10
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.11
Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
7.11.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
7.12
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
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fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.13
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
7.8 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
7.10
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
7.11
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sítio eletrônico utilizado para divulgação.
O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
7.12
seus anexos.
7.13
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
7.14
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
7.15
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.16
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.17
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
7.18
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
7.19
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.19.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, ao objeto executado:
7.19.1.1
por empresas brasileiras;
7.19.1.2
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
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por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
7.19.1.3
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.20
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas ou os lances empatados.
7.21
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.21.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.21.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de ....... (.........)
horas [mínimo de duas horas], envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
7.21.3 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
7.22
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.
8.3 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não
contrariem exigências legais.
8.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da
In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.4.3não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.4.4apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCUPlenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;
8.4.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a
proposta de preços ou menor lance que:
for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,
8.4.4.1.1
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
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estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.4.4.1.2
apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter
normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo
43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.6 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.7 O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou
envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, declaração da licitante em que
conste a descrição detalhada dos produtos que serão utilizados na execução dos serviços
(insumos para produção de caderno de provas, cadernos em braille, em libras e
cartões-resposta), o comprovante do registro do fabricante desses produtos no Cadastro
Técnico Federal – CTF/APP do IBAMA e o respectivo Certificado de Regularidade válido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei no 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA No 6, de
15/03/2013, e legislação correlata.
8.7.1

A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito
em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo;

8.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.
8.8.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata
8.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de mínimo de duas horas, sob pena de não
aceitação da proposta.
8.9.1.

É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo
8.9.1
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.10
Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.
O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de
8.11
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;
8.12
Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço.
8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Fevereiro/2022

143

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.
8.13
Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.
8.14
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.14.1 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para sua continuidade.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
8.15
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
8.16
licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);
9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
9.1.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação
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9.1.4
9.1.5

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica,
à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.2.1

O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2

É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.2.3

O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de duas
horas, sob pena de inabilitação.
9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.
9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1

Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8 Habilitação jurídica:
9.8.1

Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.2

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
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devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.3

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;

9.8.4

No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

9.8.5

decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

9.8.6

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.10

9.9.1

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5

prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

9.9.6

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7

caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.10.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
9.10.2.1
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.10.2.2
é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
9.10.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de ...(....) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
9.11

Qualificação Técnica:

9.11.1 Inventário das máquinas que possui para execução do serviço, adequadas
9.11.2

9.11.3
9.11.4
9.11.5

para produção do material conforme descrito neste Termo de Referência;
Declaração de que possui software para transformar a listagem dos
inscritos em dados variáveis para a etiquetagem. A listagem dos inscritos
será fornecida em arquivo Open Document Format;
Declaração de que possui cofre fixo com travas eletrônicas e programação
por código, localizado dentro da empresa;
Planta baixa detalhada do local, com fotos;
No momento da contratação, a empresa deverá apresentar comprovação de que
está em conformidade com as Normas Brasileira da ABNT NBR 15540/2013,
referente a sistema de segurança para impressão de documentos confidenciais
bem como atender as demais exigências de segurança e sigilo contidas no
Termo de Referência, anexo I do edital, face às especificidades do objeto da
contratação;

9.11.5.1 MOTIVAÇÃO: por se tratar de prova para ingresso de alunos, para que
seja mantida a isonomia do processo seletivo, é necessário que o seu
conteúdo, as questões de prova, os dados dos candidatos sejam sigilosos
e resguardados, enquadrando o seu processo produtivo como “impresso
de segurança”, abrangidos pela norma ABNT NBR 15540/2013;
9.11.5.2 Será solicitado por ocasião da contratação, a comprovação de que está
em conformidade com a norma, e não a CERTIFICAÇÃO.

9.11.6 Atestado de capacidade técnica, que comprove já ter executado serviço
compatível com o objeto da presente licitação, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, informando CNPJ, assinatura do responsável pela
informação, bem como se foram cumpridos os prazos de execução, e a
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qualidade dos materiais.
9.11.7 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.
9.12
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
9.13
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
9.14
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.15
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
9.16
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua
continuidade.
9.17
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
9.18
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.19
O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.19.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.20
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
mínimo de duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este Edital
10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
10.2.
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.3.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.4.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.5.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.6.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

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

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1
O compromisso para a futura contratação será efetivado através da Ata de Registro de
Preços (Anexo III – Minuta da Ata), com vigência não superior a 12 (doze) meses.
Homologada esta licitação, o IFSC convocará as licitantes vencedoras para assinatura da
Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
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compromisso de aquisição nas condições estabelecidas. A contratação do fornecedor será
formalizada através da emissão da Autorização de Fornecimento, sempre que o IFSC julgar
necessário, de acordo com suas necessidades e mediante emissão de nota de empenho,
sendo que a licitante terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos para retirar a Nota de
empenho.
15.2
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
15.3
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, por meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
15.4
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
15.5
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.
15.5.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor
na sequência da classificação do certame;

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1.

Será dispensada a celebração de instrumento específico de Contrato, na forma do
dispositivo no art. 62 da Lei 8.666/93, sendo o mesmo substituído pelos seguintes
instrumentos em conjunto:
16.1.1 Este Edital com seus Anexos;

16.1.2 A proposta escrita e os lances;
16.1.3 A Ata de Registro de Preços e seus anexos;
16.1.4 A Autorização de Serviço e Nota de empenho;
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura, mediante disponibilização de acesso a sistema de processo
eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento ou da
disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.
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16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
16.4.

O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
16.5.2 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
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
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20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3 apresentar documentação falsa;
21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6 não mantiver a proposta;
21.1.7 cometer fraude fiscal;
21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.4.2 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
21.4.4.1.
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa neste Edital.
21.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
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21.5.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta
individual apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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23.2. A impugnação
licitacoes@ifsc.edu.br.

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
23.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1.

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
24.4. 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.
24.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.7. 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.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
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24.9. 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.
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ifsc.edu.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Fpolis, SC
- 88075-010, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo endereço e período no
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;
24.12.1.1.
24.12.1.2.

Apêndice I do Anexo I – Quadro de Especificações Mínimas
Apêndice II do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

24.12.2 ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços
24.12.3 ANEXO IV - Planilha de Custos e Formação de Preços;

Florianópolis , 16 de Março de 2022

Aloísio Silva Junior
Pró-Reitor de Administração
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Estudo Técnico Preliminar 21/2022
1. Informações Básicas
Número do processo: 23292.006760/2022-62

2. Descrição da necessidade
PE 21002/2022 INGRESSO: Materiais e serviços para execução de três processos de ingresso para cursos técnicos integrados ao
médio, a serem realizados em 2022/2; 2023/1 e 2023/2.

3. Área requisitante
Área Requisitante
deing proen

Responsável
giselli dandolini bonassa

4. Descrição dos Requisitos da Contratação
Como requisito para HABILITAÇÃO, além dos demais pressupostos legais, será exigido:

Inventário das máquinas que possui para execução do serviço, adequadas para produção do material
conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar; Deverá constar no inventário as seguintes informações:
quantitativo, marca e modelo da máquina e capacidade de trabalho;
Declaração de que possui software para transformar a listagem dos inscritos em dados variáveis para a
etiquetagem. A listagem dos inscritos será fornecida em arquivo Open Document Format;
Declaração de que possui cofre fixo com travas eletrônicas e programação por código, localizado dentro da
empresa;
Planta baixa detalhada do local, com fotos e área total em m2;
Apresentar comprovação de que está em conformidade com as Normas Brasileira da ABNT NBR 15540/2013,
referente a sistema de segurança para impressão de documentos confidenciais bem como atender as demais
exigências de segurança e sigilo contidas no Termo de Referência, anexo I do edital, face às especificidades do
objeto da contratação
quando falamos período, estamos falando de 6h trabalhadas.

COMO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, SERÁ SOLICITADO:
Efetuar o pagamento de colaboradores (coordenador de local de prova, vice coordenador de local de prova,
coordenador de bloco de sala, fiscais de sala, de corredor, de atendimento diferenciado, atendimento de saúde,
limpeza e segurança) no dia e local da aplicação de provas do Vestibular, Exame de Classificação, em espécie
(moeda real). Também responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas/impostos incidentes.
Fornecer detector de metal para que o fiscal de corredor, que deverá ficar responsável pela condução do
candidato ao banheiro masculino e feminino, utilize nos candidatos.
A contratada deverá providenciar o seguinte tipo de mão-de-obra nas datas dos certames:
fiscal de sala, de corredor, limpeza e segurança (valor mínimo de R$ 100,00 por contratado - por período);
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fiscal para atendimento especial – Intérprete, Ledor, Transcritor, Guia-intérprete de surdocegos, Ledores
acompanhantes da prova Braille, hora adicional - (valor mínimo de R$ 180,00 por contratado – por período
determinado no quadro de especificações mínimas);
serviço de saúde (valor mínimo de R$ 140,00 por contratado – por período determinado no quadro de
especificações mínimas);
coordenador e/ou vice-coordenador de local de prova (valor mínimo de R$ 225,00 por contratado – por
período determinado no quadro de especificações mínimas);
coordenador de bloco de salas (valor mínimo de R$ 175,00 por contratado – por período determinado no
quadro de especificações mínimas).
Os fiscais, inclusive os de atendimento especial, coordenadores e/ou vice-coordenadores de local de prova e
coordenação de bloco de salas deverão ter a formação mínima do ensino médio e dezoito anos completos. O
fiscal Intérprete de libras, adicionalmente as exigências anteriores, deverá também possuir certificação em
Libras ou experiência profissional comprovada na área. A contratada deverá oferecer capacitação presencial
com no mínimo 2 horas de duração nas cidades onde serão aplicadas as provas, sob orientação do IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público, no mínimo 3 dias antes da aplicação das provas. O IFSC e/ou Comissão de
Concurso Público solicitará a quantidade de fiscais e coordenadores necessários até o 5º dia útil que antecede a
aplicação da prova. A contratada é responsável por manter fiscais reservas em cada local de aplicação para
cobrir eventuais faltas ou falhas na execução do serviço. A contratada é responsável pelo fornecimento da
identificação dos fiscais e coordenadores, utilizando-se para tal de adesivos ou coletes ou crachás.
Os profissionais envolvidos na elaboração, correção e análise crítica das questões deverão possuir formação
mínima de graduação na área das questões, experiência profissional da rede de Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em realização de provas de concursos, e currículo
aprovado pelo IFSC e/ou Comissão de Concurso Público.
A elaboração das questões das provas conterá as seguintes etapas: orientação, pré-elaboração e finalização.
Todas as etapas serão coordenadas pelo Departamento de Ingresso do IFSC ou Comissão de Concurso Público
e deverão estar concluídas até 45 dias antes da aplicação das provas.
A etapa de orientação dos profissionais elaboradores, presencial, consiste nos encaminhamentos
relativos aos trâmites e critérios para elaboração das questões de prova;
A pré-elaboração, presencial, consiste na elaboração inicial das questões, feitas de acordo com os
critérios repassados na etapa de orientação;
A finalização, presencial, consiste na revisão e entrega das questões elaboradas.
A discussão e encaminhamentos sobre a elaboração das questões de prova, bem como a entrega das
questões, deverá ser feita de forma presencial.
Providenciar o ensalamento de candidatos aos cursos do IFSC, quando for necessário alocar espaço externo ao
da instituição, conforme a necessidade de cada prova, até 10 dias antes da aplicação da prova. A distância dos
locais não poderá ser superior a 20 Km de cada Câmpus do IFSC para o qual o candidato se inscreveu, exceto
nos casos comprovados de impossibilidade de atendimento desta exigência. As salas de aula deste local deverão
seguir as normas sanitárias do estado de SC para COVID-19 vigentes à época de processamento do
ensalamento, serem ventiladas, com mobílias em bom estado de conservação e iluminação adequada. Todo o
processo será submetido a aprovação do IFSC e/ou Comissão de Concurso Público.

Providenciar serviços de segurança desarmada, para execução das tarefas nos dias de aplicação das provas
conforme segue:
Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da região, do Corpo de
Bombeiros, indicados para o melhor desempenho das atividades;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto, adotando as medidas de segurança
conforme orientação recebida da Contratante, bem como as que entender oportunas;
Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas, exceto nas
Unidades de atendimento ao público; Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o
motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares
na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados;
Comunicar a Contratante, todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a representar risco para
o patrimônio do local de aplicação de prova;
Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial do local de aplicação de prova,
facilitando, da melhor maneira possível, a atuação destas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de
eventual acontecimento;
Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estes estejam devida e
previamente autorizados pela Contratante ou responsável pela instalação;
Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao responsável pela instalação e a
Contratante, no caso de desobediência;
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Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações, que implique ou ofereça risco à
segurança dos serviços e das instalações;
Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de servidores, de empregados ou
de terceiros;
Assumir o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos e com aparência pessoal
adequada;
Manter o (s) vigilante (s) no posto, não devendo se afastar (em) de seus afazeres, principalmente para atender
chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados;
Registrar e controlar, com a Contratante, a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências do posto em que estiver prestando seus serviços;
Abrir e fechar as portas dos prédios, janelas, vitrais, etc. e proceder à vistoria dos mesmos quanto ao ponto de
vista de segurança, constatando a ausência de pessoas estranhas, de acordo com orientações recebidas da
Contratante;
Comunicar imediatamente à Contratante, bem como ao responsável pelo posto, qualquer an ormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
Zelar pela ordem e boas condições das áreas sob vigilância;
Organizar e orientar o tráfego de pessoas, impedindo a entrada das que se apresentem de modo inconveniente,
reprimindo os maus usuários do prédio, não permitindo a ocupação total ou parcial do hall, corredores ou outras
áreas comuns, que deem acesso a extintores de incêndio ou hidrantes;
Executar a (s) ronda (s) conforme a orientação recebida da Contratante, verificando as dependências das
instalações, adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito desempenho das funções e
manutenção da tranquilidade;
Intervir prontamente, sempre que se verifiquem quaisquer incidentes ou desentendimentos nas áreas sob
vigilância, interna e externa, nos setores de atendimento ao público, durante horário do evento, comunicando de
imediato o fato a Contratante;
Em caso de alarme de detecção de incêndio ou invasão do imóvel, deverão ser adotadas todas as providências,
inclusive imediatamente, acionando-se o Corpo de Bombeiros ou a Autoridade Policial mais próxima;
A programação dos serviços será feita pela Contratante e deverá ser cumprida, pela CONTRATADA, com
atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e das
pessoas em geral.

Providenciar serviços de limpeza, incluindo o fornecimento de saneantes domissanitários, para execução das
tarefas nos dias de aplicação das provas conforme segue: Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras
e carteiras escolares;
Proceder à lavagem de vasos, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas
vezes por turno;
Varrer as áreas pavimentadas;
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes por
turno;
Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
Retirar o lixo duas vezes por turno, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para
local indicado pela Contratante;
Executar demais serviços considerados necessários a aplicação das provas no que se refere a limpeza dos
ambientes.
DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: Substâncias ou materiais destinados a higienização,
desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da
água, compreendendo:
Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em
objetos inanimados ou ambientes;
Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso
doméstico;
Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido neutro.

Providenciar serviços de atendimento emergencial, para execução das tarefas nos dias de aplicação das provas
conforme segue:
Auxílio em atendimento de primeiros socorros;Encaminhamento para serviços de saúde, caso necessário.;
Os profissionais devem ser técnicos ou graduados em Enfermagem, com experiência de, no mínimo, 02 anos
em atendimento emergencial.
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Responsabilizar-se por seu pessoal e por terceiros contratados, pelo sigilo que deve ser observado em relação
às provas e demais informações do processo de ingresso.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES AO CADERNO DE PROVAS e CARTÃO RESPOSTA

a - Prover monitoramento e gravação com câmeras de alta definição em todos os setores da empresa envolvidos na
execução dos trabalhos (24h) e fornecer o material gravado para o IFSC e/ou Comissão de Concurso Público do IFSC
após o término dos trabalhos;
b - Possuir vigilância própria ou contratar vigilância 24h de empresa especializada e credenciada pelos órgãos
competentes, para vigilância interna e externa da empresa, que atenda as necessidades de segurança do prédio da
Contratada durante todo o período em que durar o trabalho de impressão, apresentando comprovante do contrato de
vigilância em até 10 dias úteis após assinatura do(s) contrato(s);
c - Possuir sistema de trancamento eletrônico em todos os acessos da empresa, com senhas exclusivas para o IFSC
durante a execução do serviço. Este acesso deverá ser restrito e sempre acompanhado por servidores do IFSC;
d - Efetuar o transporte do material impresso até o endereço dos locais de aplicação das provas ou nos câmpus do IFSC
mais próximos dos locais de aplicação, conforme orientação do IFSC e/ou Comissão de Concurso Público, até um dia
(24h) antes de sua aplicação, em pacotes plásticos lacrados e identificados, acondicionados em malotes lacrados de
acordo com o ensalamento fornecido pela contratante até o 5º dia útil que antecede a aplicação da prova. O transporte
deverá seguir as orientações da Contratante, utilizando veículo adequado, com rastreamento eletrônico disponível para
acompanhamento em tempo real pela contratante, para uma distância de até 300 km. Em caso de distância superior o
transporte deverá ser aéreo, desde que exista esta condição. Ao término do evento, o transporte do material impresso
(cartões-resposta e documentos, devidamente acondicionados em malotes lacrados) deverá ser entregue na Reitoria do
IFSC no máximo no dia seguinte ao de aplicação das provas. Ambos os casos com escolta do IFSC, se este julgar
necessário;
e - Envolver o número adequado de funcionários, limitados a 10 pessoas, em comum acordo com o IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público, necessários à execução ininterrupta de todo trabalho contratado no período previsto
para realização do serviço, os quais deverão assinar uma declaração, confirmando que não estão inscritos ou que não
possuem parentes até 3º grau ou amigos íntimos inscritos no Vestibular e no Exame de Classificação, se
comprometendo por escrito e com firma reconhecida a manter sigilo sobre o trabalho realizado, com a fiscalização do
IFSC.
f - Garantir exclusividade de uso de suas dependências para o IFSC durante a realização do trabalho, que deverá ser
ininterrupto, com horário de início e encerramento definidos pelo IFSC;
g - Estar isolada da Internet e montar uma rede interna envolvendo apenas os equipamentos utilizados no trabalho de
produção durante todo o processo e sob a supervisão da equipe do IFSC;
h - Permitir a verificação e fiscalização prévia das condições necessárias a serem utilizadas para execução dos serviços
– inclusive maquinário -, bem como a operação dos mesmos por profissionais do IFSC, sob orientação de profissionais
da contratada, se necessário;
i - Finalizar os serviços gráficos de impressão, embalagem e armazenamento dos cadernos de prova, caderno de prova
em Braille, caderno de prova em LIBRAS, e cartão-resposta com, no mínimo, 72 horas de antecedência da aplicação da
prova, sendo que a distribuição até os endereços dos locais de aplicação da prova deverá ser feita no máximo até 24
horas à aplicação da prova.
j - Possuir, nas mesmas dependências da área de impressão, espaço adequado e de fácil acesso para entrada/saída de
material, de pelo menos 200m2, para conferência, montagem e armazenamento de malotes;
k - Possuir acesso restrito para carga e descarga de malotes, em segurança;
l - Possuir equipamento para intercalar, grampear e refilar os cadernos automaticamente, eliminando o risco de
repetições ou falta de páginas, além de garantir a total segurança das informações contidas nos cadernos de provas;
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m - Fornecer as provas em arquivos .pdf.
n – Responsabilizar-se pelo armazenamento dos cadernos de provas, durante o período compreendido entre o início da
impressão e entrega das mesmas nos locais de provas ou no câmpus do IFSC mais próximo do local de prova. O
armazenamento deverá ser em local de acesso restrito, mantendo-se todo o sigilo necessário conforme descrito neste
Termo de Referência;
o - Estar disponível exclusivamente para o IFSC na data do cronograma de execução, para a impressão dos cadernos de
provas e cartão-resposta. O IFSC se reserva o direito de alterar ou prorrogar o período, se necessário, em até 15 dias,
para a conclusão dos trabalhos contratados, sem ônus adicional para a contratante. Em caso de alteração do período,
este será definido em comum acordo entre as partes;
p - Indicar representante legal para responder quaisquer dúvidas ocorridas após a sessão do pregão e durante a vigência
da ata;
q - Cumprir todo o trabalho, execução da solicitação de serviço referente aos itens sigilosos de cadernos de prova,
cadernos de prova em Braille, caderno de provas em LIBRAS e cartões-resposta, observando as obrigações da
contratada, em 2 dias seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10 horas, sendo prorrogável por igual
período, com no máximo 10 pessoas envolvidas, em comum acordo com o IFSC.
r - Realizar a leitura dos cartões-resposta e processamento do resultado para divulgação na Reitoria do IFSC ou com
ônus do transporte do material, se em outro local. A leitura e processamento do resultado deverá ocorrer em 2 dias
seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10 horas, sendo prorrogável por igual período, em comum acordo
com o IFSC. Tal procedimento deverá ser finalizado com ao menos 15 dias de antecedência da divulgação do resultado
do certame (processo seletivo/concurso público), salvo exceção autorizada previamente pela contratante por escrito;
s - Fornecer o arquivo contendo as leituras dos cartões-respostas e/ou o resultado do certame do processo seletivo
de alunos, em formato Open Document Format, já processado de modo a permitir upload para o Sistema de
Ingresso do IFSC sem quaisquer necessidades de edição, de acordo com modelo de planilha disponibilizado pela
contratante;

t - Apresentar no mínimo três atestados de aptidão técnica com no máximo 3 anos, expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, compatível com a quantidade, número de páginas, prazo de entrega e a natureza do serviço.
Deverá constar:
- o nome do contratante, CNPJ, data da contratação, número da nota fiscal do serviço efetuado, a quantidade de
inscritos no certame e os serviços prestados.
u - Apresentar declaração de que possui fragmentadora de papel com capacidade de fragmentar todas as sobras de
material impresso e comprometimento de fragmentá-las até o término dos trabalhos.
v - Disponibilizar embalagem plástica com lacre inviolável para todo o material impresso, de acordo com a divisão de
salas e locais;
z - Apresentar um plano de contingência emergencial para solução de problemas técnicos durante a produção e
transporte dos cartões-resposta, até 10 dias depois da assinatura do contrato. Este documento deve conter todas as
soluções necessárias para viabilizar os serviços contratados e ser submetido a aprovação do IFSC;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES SOBRE CADERNO DE PROVAS:
20.000 cadernos de prova para Exames de Classificação, com 24 páginas cada;
Especificações dos cadernos de prova:
Papel: Off set 75gr Cores: 1x1 cor
Formato fechado: 20,5cm x 27,5cm
Tinta de impressão: boa qualidade, para evitar decalque e manchas.
Acabamento: Dobra, Intercalação, Grampeamento e refile automatizados, Reparte + colocação em sacos
plásticos + Etiquetagem + colocação em malotes.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO CARTÃO
RESPOSTA:
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Exame de classificação: 20.000 cartões-resposta, personalizados com os seguintes dados variáveis: Nome,
Número de Inscrição, Curso, Local de Prova detalhado e Código de Barra relativo ao Número de Inscrição.
Especificações dos Cartões:
a) Formulário/cartão, formato A4, papel off-set 120 g/m2 específico para impressão a laser;
b) Formulário plano, impresso frente com dados cadastrais e código de barras;
c) Formulário desenvolvido e impresso de acordo com especificações técnicas que permitam leitura por leitoras
óticas do tipo OPSCAN 8, através do software Scantools OU software compatível disponibilizado pela
contratada que permita a entrega do arquivo de leitura de cartões-resposta de acordo com as especificações da
contratante;
d) Fonte do código de barras I2 e 5;
e) Formulário com bolhas/círculos para preenchimento manual;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES - PROVAS EM BRAILLE E LIBRAS:
15 cadernos de prova em BRAILLE para Exame de Classificação;
10 provas em LIBRAS para Exame de Classificação;

Especificação técnica dos Cadernos de prova em BRAILE:
Caderno de Prova Escrita Múltipla Escolha - Provas Braille – 160 páginas
a) Formato: 245 x 305 mm, com tolerância de desvio de 3 mm para mais ou para menos.
b) Matéria-prima: Papel Offset de 150 g/m², com tolerância de variação para mais ou para menos 4% nas
gramaturas, opacidade mínima de 82% (oitenta e dois por cento) e alvura mínima de 80%.
c) Acabamento: Encadernação
d) Impressão: Impacto Braille

Especificação técnica dos Cadernos de prova em LIBRAS:
A Prova em Libras deve ser gravada em vídeo HD digital com esquematização na edição dos vídeos, com as
artes constantes na prova e legendas necessárias para compreensão de sinais soletrados. Numeração das
questões e alternativas, quadros, tabelas e demais itens gráficos necessários para a compreensão das questões.
Deve ser gravada em Fundo Infinito. O vídeo entregue tanto em forma de arquivo por questão, como no
formato DVD. A qualidade da tradução, sua coerência a partir do texto fonte e sua coesão e coerência em
Libras será avaliada pelo IFSC.

5. Levantamento de Mercado
Verificamos que usualmente são utilizadas outras alternativas de contratação para este objeto. Não encontramos no painel de
preços outros órgãos que licitem exatamente da mesma forma que o IFSC. Contratações similares se dão OU apenas para locação
de salas, OU para impressão de provas/cadernos, OU leitura de cartão resposta.
Os órgãos que fazem uso de pregão, em geral não utilizam o registro de preços. Lançam de um único item, ou solução integral,
no formato tradicional, e após sua homologação firmam contrato.
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Mas a forma mais usual de contratação do objeto é por via de DISPENSA de licitação baseado no XIII do Art 24 da
8666, relacionado a contratação de fundação de apoio sem fins lucrativos para prestação do serviço.
Iniciamos diálogo com a fundação FEPESE e outras, para estabelecermos parceria na condução dos processos de ingresso do
IFSC, no entanto para esta licitação não obtivemos ainda uma resposta que nos possibilite o atendimento aos requisitos da
dispensa, sendo necessário dar prosseguimento com a licitação da forma como era historicamente conduzida pelo IFSC uma vez
que o próximo processo seletivo de alunos já ocorrerá ao final deste semestre.

6. Descrição da solução como um todo
O sistema de registro de preços está previsto nas seguintes hipóteses, segundo o art. 3 do dectreto 7892/2013:
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação
de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração.
Entendemos que poderia ser enquadrada a contratação por SRP no II, uma vez que a contratação é de serviõs
remunerados por unidade de medida "serviço" ou em regime de tarefa, já que as outras 3 hipóteses não se
adequam a esta contratação.
Embora o registro de preços não seja a melhor forma de atendimento de nossa necessidade no momento
demonstra ser a única viável. Para implementação de demais soluções se faz necessário um prazo mais dilatado
para o planejamento. Desta forma, para a vigência de 1 ano será planejada e implementada ata de SRP.
Quanto ao enquadramento do objeto como serviço não continuado, entende-se serviços CONTINUADOS
como Aqueles serviços necessários para o adequado e pleno funcionamento da Instituição. Neste sentido, sendo o
objetivo principal da instituição de ensino o atendimento de alunos, sendo ALUNOS os destinatários da ativade fim
do IFSC, e o objeto da presente licitação, contratação de empresa pra prestação de serviços de ingresso de alunos,
sendo a forma de que esses alunos INGRESSEM na instituição, o meio principal do qual eles acessam a Instituição,
sempre que existir alunos e a necessidade de colocar alunos em sala de aula, existirá a necessidade de uma
contratação para serviços de ingresso. Assim observado, entendemos que o correto enquadramento desta licitação
seria para serviço CONTINUADO sem dedicação exclusiva de mão de obras, para um período predeterminado
prorrogável até os limites de 60 meses.
A justificativa para que seja adotado o enquadramento do objeto como serviço NÃO CONTINUADO, é de que o
órgão não tem conhecimento prévio do orçamento destinado para este fim. Porém, ao consultar a PRODIN, nos
informa de que está prevista uma receita de 194 mil reais no PAT 2022 para esta finalidade, e ainda existe uma
outra receita no valor de R$55,00 por inscrito no processo seletivo, proveniente da taxa de inscrição, porém o
mesmo só poderá ser utilizado pela adminstração no ano de 2023.
Para o processo seletivo do semestre 2022/02 a área requisitante articulou junto a alguns Câmpus e outras
instituições para a realização das tarefas referentes a este processo serem realizadas internamente, restando
utilização dos serviços de limpeza, vigilância e de saúde para o semestre. Foram reduzidas as quantidades dos
itens realizados pela equipe interna.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
As quantidades estimadas são para a execução de 3 processos de ingresso para cursos técnicos integrados ao médio, a serem
realizados em 2022/2; 2023/01 e 2023/02;
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Para cada um dos itens foram levantadas as seguintes quantidades:
Item Descrição
LOTE/GRUPO 1: Ingresso
Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá acompanhar também
lâmina ou pastilha grafitada, para utilização no Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
1
2023-2 conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do
termo de Referência.
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de PROVA EM BRAILE
2
para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de provas para os Exame
3
de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões Resposta para os Exame de
4
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência.
Envelope de Segurança Os Envelopes de Segurança com sistema de cola em sua aba o qual
funciona quando a fita que protege o adesivo Hot Melt é destacada de sua superfície e colada
para lacrar o envelope. Uma vez lacrado, o mesmo não poderá ser mais aberto sem que seja
5
violado, tornando assim o envio da mercadoria mais seguro e perceptível a qualquer violação
do objeto. Especificações Envelope plástico de segurança 500x400 mm adesivo Quantidade:
Pedido mínimo de 100 unidades
LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2.
Aproximadamente 100 salas para os turnos matutino e vespertino, para todos os municípios e
6
entorno dos câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.
PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e Prova gravada em
Libras e diagramada para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
7
obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo de
Referência. A prova deverá ser entregue em DVD.
Serviço de análise crítica de questão de prova (formatação/diagramação, verificação
/avaliação ortográfica, análise das questões e gabarito) para a aplicação das provas dos Exame
de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada por profissionais com
8
formação mínima em Licenciatura, experiência profissional da rede Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) federal, e currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas do termo
de Referência.
Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do Exame de
9
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.
Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de salas) de local de prova para a aplicação das
provas dos Exames de Classificação 2020/2021, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido para
10 cada coordenador, por turno de trabalho, para todos os câmpus do IFSC, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de
Referência.
Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias e/ou discursivas de
prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 elaboradas por professores com
11 formação mínima em Licenciatura na área requerida, e currículo aprovado pelo Departamento
de Ingresso, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.
Serviço de fiscal para atendimento especial (Intérprete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de
surdo cegos/Ledores acompanhantes da prova Braille) com hora adicional, para a aplicação
12 da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus do
IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas
deste Termo de Referência.
Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para a aplicação da prova
dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os câmpus do IFSC,
13 conforme as obrigações da Contratada, os cronogramas e as especificações técnicas deste

CATMAT
Unidade
/CATSER

Quant.

10014

SERVIÇO 90

10014

Serv.

15

10014

Serv.

20000

10014

Serv.

20000

281968

UNIDADE 1000

10014

SERVIÇO 150

10014

SERVIÇO 15

10014

SERVIÇO 270

10014

SERVIÇO 30

10014

SERVIÇO 60

10014

Serv.

10014

SERVIÇO 60

10014

SERVIÇO 200

270
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Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno de trabalho.
Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232. A leitura dos cartões deverá ser realizada nas dependências da Reitoria do IFSC ou na sede
da contratada, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.
Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$
100,00, por turno de trabalho.
Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de aplicação da prova
dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para todos os campus do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de trabalho.
Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$
100,00 líquido para cada contratado, por turno de trabalho.

10014

SERVIÇO 20000

10014

SERVIÇO 225

10014

SERVIÇO 150

10014

SERVIÇO 150

Considerando o disposto do art. 5º, do decreto 7.892, que imputa ao órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP. Considerando que não dispomos de estrutura de pessoal para dar cumprimento as exigências ali descritas;
Informamos que neste momento não será possível aceitar a manifestação de interesse em participar deste processo.

8. Estimativa do Valor da Contratação
Valor (R$): 1.339.296,30
Conforme orçamentos levantados para esta contratação, o valor final do processo será de R$ 1.339.296,30 (um
milhão, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos);
A forma de contratação do objeto por SRP é pouco usual, por esta razão não foi possível encontrar no painel de
preços orçamentos para todos os itens do processo;
Foram consultadas dezenas de empresas da área, apenas 1 retornou para nos fornecer orçamentos.
Consultando o histórico de compras pro mesmo objeto, verificamos que, para o processo de 2020 que foi cancelado
por conta da pandemia, também não foi possível conseguir 3 orçamentos para o item, então usou-se os orçamentos
do ano anterior com ajuste do IGPM. Para o processo de 2019 não foi possível utilizar 3 orçamentos, e por esta
razão se utlizou OS MESMOS orçamentos do processo de 2018 reajustados. Concluímos que, por utilizarmos
padrões não usuais de contratação, por termos historicamente uma quantidade estimada enormemente superior ao
que de fato executamos (45/2019 - 35% do planejado foi executado.- 22/2018 - 15% do planejado foi executado) as
empresas não respondem fornecendo seus valores... No entanto, quando da execução do pregão, em geral temos
pelo menos 3 empresas participantes.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
A presente aquisição será efetivada de forma parcelada, pelo Sistema de Registro de Preços, com quantidades
adquiridas conforme a necessidade, para 3 processos seletivos para ingresso de alunos, em um grupo único de
itens.
Justifica-se o agrupamento de itens, apesar dos mesmos serem divisíveis, por se tratar de objeto em que depende
de total interligação e sigilo quanto à sua execução. Embora haja uma variedade de itens, eles estão
intrinsecamente relacionados, sendo que a separação comprometeria a lisura e boa execução das atividades.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
Não existem contratações correlatas ou interdependentes para a execução dos serviços elencados na presente licitação;

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
Alinhamento ao PDI 2020/2024.
A área requisitante justifica que está previsto no PDI 2020-204 o P1 (Estruturar a oferta educativa a partir do perfis
do egresso e do potencial aluno), cuja subdivisão alinhada com a necessidade deste pregão é o P1.1 (Percentual de
preenchimento das vagas de ingresso). Para ocupação das vagas o IFSC utiliza de várias estratégias de seleção,
entre elas a aplicação de prova. O Exame de Classificação para os cursos integrados por meio de seleção com
prova é uma prática do IFSC que foi suspenso durante a pandemia por COVID-19, respeitando-se as normas e
orientações dos órgãos de saúde epidemiológicos. Passados dois anos, com as flexibilizações de tais normas diante
do quadro atual de contágio e controle da COVID-19, o IFSC estabeleceu no PAT 2022 a retomada do exame
presencial por prova a partir do semestre 2022-2. No IFSC Rede 2022 há a previsão de R$194.000 sendo divididos
R$49.000 para a aplicação e R $145.000 para impressão. Além deste recurso, existe o advindo das incrições dos
candidatos, que será de R$55,00 por candidato pagante, e retornará ao IFSC no ano de 2023 apenas.
O objeto do processo não se encontra no PAC/PGC de 2022 até o momento, conforme pode-se verificar no extrato
do sistema, anexo deste ETP.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
A realização de um certame com aplicação presencial de prova, exige etapas e serviços encadeados como:
elaboração de prova, impressão, aplicação e correção. Algumas etapas são executadas diretamente pelo IFSC
coordenadas pelo Departamento de Ingresso, responsável pelas seleções de novos alunos, como elaboração e
divulgação dos editais, recebimento de inscrições, publicações e contatos com candidatos. Contudo, a
instituição não tem toda a infraestrutura necessária, precisando contratar serviços. São serviços não realizáveis pelo
IFSC como a reprodução das provas e leitura de cartão respostas e também de pessoal. Este último, mesmo com a
adesão dos servidores para elaboração e aplicação de prova, é facultativo e, portanto, é preciso ter segurança de
contratação dos serviços acaso não sejam supridas na íntegra pelos próprios servidores.

13. Providências a serem Adotadas
O Departamento de Ingresso, com base nos histórico de seleções e pregões já realizados, em articulação com setor de Compras e
Contratos, elaborou planilha de requisitos, mensurando itens necessários e quantitativos adequados. Também elaborou e publicou
edital de chamada pública para servidores ativos e inativos para colaboração por adesão à elaboração de questão de prova, análise
crítica da mesa e diagramação, com intuito e não precisar contratar este serviço. Para esta atividade, estão previstas formações
com os colaboradores. O setor também tem orientações padronizadas que são replicadas a todo novo processo por prova, seja
para captação de servidores para execução dos serviços de fiscalização de prova, como para coordenação do processo em loco. A
fiscalização do contrato não está sob responsabilidade do DEING.

14. Possíveis Impactos Ambientais
Foi verificado o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, e a impressão de provas envolve a utilização de papel, podendo ser
enquadrada como atividade potencialmente poluidora:

ATIVIDADES
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS - Fabricação ou
industrialização de produtos em geral
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Aquisição, locação ou utilização na prestação do serviço de produto cuja fabricação ou industrialização envolva atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais (art. 17, II, da Lei n° 6.938/81). Citam-se
exemplificativamente as seguintes categorias de fabricantes (Conforme os ramos industriais das categorias 2 até 16 do Anexo I
da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013): - estruturas de madeira e de móveis - veículos rodoviários e ferroviários, peças e
acessórios - aparelhos elétricos e eletrodomésticos - material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e
informática - pilhas e baterias - papel e papelão - preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e
fungicidas - sabões, detergentes e velas - tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes Etc.

LEGISLAÇÃO - Lei n° 6.938, de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) - Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03
/2013 (Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF/APP) - Instruções Normativas nº 11 e nº 12, de 13 de abril de 2018, (Publicam 185 Fichas Técnicas de enquadramento,
com especificações técnico-normativas de cada atividade da Tabela do CTF/APP.)

PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES
As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem as atividades listadas no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06/2013 são
obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. • A formalização do registro se dá mediante a emissão do
Comprovante de Registro, contendo o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razão social, o porte e as atividades
declaradas. • A comprovação da regularidade do registro se dá mediante a emissão do Certificado de Regularidade, com validade
de três meses, contendo o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razão social, as atividades declaradas que estão ativas,
a data de emissão, a data de validade e chave de identificação eletrônica. • A inscrição no Cadastro Técnico Federal não
desobriga as pessoas físicas ou jurídicas de obter as licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos
obrigatórios dos órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício de suas atividades. • As Instruções Normativas nº 11 e
nº 12, de 13 de abril de 2018, publicam 185 Fichas Técnicas de Enquadramento, com especificações técnico-normativas de cada
atividade da Tabela do CTF/APP. A Ficha Técnica é um documento eletrônico com assinatura da Presidente do Ibama, o que
confere a ela força normativa para determinar a obrigação ou a desobrigação de inscrição nesse Cadastro. • O Ibama tem recebido
muitas demandas, em todo o País, de empresas para as quais está sendo exigido o cadastramento, e que procuram as unidades do
Ibama para saber qual atividade devem declarar, ou para solicitar a Certidão de Dispensa. Não existe tal documento - Certidão de
Dispensa - uma vez que a própria Ficha Técnica de Enquadramento é documento hábil para que seja verificada a necessidade ou
não de registro. • O Ibama recomenda que os gestores de licitações públicas consultem com cuidado as Fichas Técnicas de
Enquadramento no CTF/APP, disponíveis no site, antes de exigir a inscrição do fornecedor nesse Cadastro. Elas são um guia
juridicamente seguro para identificação correta da atividade a ser declarada no formulário de inscrição do CTF/APP. • Como
regra, é necessário verificar se o fornecedor é o FABRICANTE ou o DISTRIBUIDOR. • Se fabricante, devem ser consultadas as
Fichas Técnicas relativas à Indústria (categoria 2 até a categoria 16).
Se distribuidor, devem ser consultadas as Fichas Técnicas relativas à categoria 18 Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio.
• Se importador, deve ser também verificada a Categoria 18, em específico as descrições que referenciam ao COMÉRCIO. • Caso
a atividade ou o produto não esteja relacionado no campo "Essa descrição Compreende" da Ficha Técnica, não há obrigação de
inscrição no CTF/APP naquele código. • Caso a atividade ou o produto estejam relacionados no campo "Essa descrição Não
Compreende", sem remessa para outra Ficha Técnica, não há obrigação de inscrição no CTF/APP. • Consulte as Fichas Técnicas
do CTF/APP. https://www.ibama.gov.br/cadastros/ctf/ctf-app/ftes • Quando houver dúvidas sobre algum produto específico,
recomenda-se verificar nas subclasses CNAE indicadas na Ficha Técnica, para procurar esse produto em específico. A CNAE
traz especificações quase exaustivas de produtos - o que as Fichas Técnicas não fazem, pois já remetem para a CNAE.
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - especificação técnica do serviço:
“Para os produtos que serão utilizados nos serviços objeto deste Termo de Referência, cuja atividade de fabricação ou
industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admitida a utilização de
produtos cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.”
2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das
especificações do objeto: “a) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou
envie juntamente com a proposta, sob pena de não-aceitação, declaração da licitante em que conste a descrição detalhada dos
produtos que serão utilizados na execução dos serviços, o comprovante do registro do fabricante desses produtos no
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Cadastro Técnico Federal – CTF/APP do IBAMA e o respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo
17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013, e legislação correlata. a.1) A
apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line
ao sítio oficial do IBAMA, anexando-o ao processo; Obs.: Conforme ressaltamos na primeira parte deste Guia, cabe ao gestor,
na fase do planejamento da contratação, verificar a possibilidade de comprovação dos critérios de sustentabilidade e a sua
disponibilidade no mercado. Neste caso, por se tratar de registro do fabricante, deve-se atentar para essas cautelas, e, caso não
seja possível a obtenção do produto com o cumprimento da exigência do registro no CTF/APP do seu fabricante (licitação deserta
ou fracassada), deve-se acostar a justificativa ao processo e proceder à licitação sem a referida exigência.
PRECAUÇÕES
O registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP assegura que o processo de fabricação ou industrialização de
um produto, em razão de seu impacto ambiental (atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), está
sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente. - Todavia, normalmente quem participa da licitação não é o fabricante
em si, mas sim revendedores, distribuidores ou comerciantes em geral – os quais, por não desempenharem diretamente atividades
poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro Técnico Federal – CTF do
IBAMA. - Portanto, a fim de não introduzir distinções entre os licitantes, entendemos que a forma mais adequada de dar
cumprimento à determinação legal é inseri-la na especificação do produto a ser adquirido. - Nessa hipótese, o licitante deverá
comprovar, como requisito de aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente
registrado junto ao CTF/APP. A exigência de registro no CTF não se dirige ao próprio licitante.

15. Declaração de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restrições
Declaramos que a licitação é viável com as seguintes restrições:
A contratação não está prevista no PAC/PGC 2022, conforme consta no item 11 do ETP;
O valor previsto no PAT para o processo, para os dos processos seletivos do ano de 2022 é de R$ 194.000,00, enquanto o
preço estimado da licitação é de R$1.339.296,30; Para que o IFSC consiga efetivar a contratação, seria necessário que os
valores de inscrições dos candidatos seja revertidas para pagamento da empresa contratada ainda neste exercício
financeiro.
O enquadramento do processo como serviço não continuado se baseia na premissa de que o órgão desconhece o
orçamento previsto para a realização do mesmo, no entanto verificamos que está previso R$194.000,00 no PAT e mais
R$ 55,00 por candidato pagante, o que para 23 mil candidatos ficaria em torno de R$1,2 milhões totalizando quase R$
1,5 milhões de recurso orçamentário conhecido para a sua realização, assim, sugerimos que o ideal seria enquadrado
como serviço CONTINUADO SEM DEMO, com contrato, prorrogável por até 60 meses.
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16. Responsáveis

CAROLINA MARIA COELHO
Assistente em administração - Elaboração e preenchimento do ETP

GISELLI DANDOLINI BONASSA
Coordenação de Ingresso - Membro requisitante

JULIANA VIEIRA DE LIMA
Assistente em administração - Elaboração e preenchimento do ETP

Aprovo COM RESSALVAS, pois não se encontra previsto no PAC/PGC a demanda para esta licitação e os valores previstos
no PAT são inferiores aos orçados para a contratação.

THIEGO RIPPEL PINHEIRO
Chefe do Depto de Compras
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TERMO DE REFERÊNCIA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO)
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PREGÃO Nº 21002/2022
(Processo Administrativo n.°23292.006760/2022-62)
1.
1.1.

Item

DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
PARA EXECUÇÃO DE TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA CURSOS TÉCNICOS
INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

CATMAT/
CATSER

Descrição

Unidade

Quant.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: Ingresso

1

Auto adesivo para impressão
digital do candidato (digiselo), que
deverá acompanhar também
lâmina ou pastilha grafitada, para
utilização no Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

10014 SERVIÇO

90

6,62

595,8

2

Confecção, embalagem,
distribuição e armazenamento de
cadernos de PROVA EM BRAILLE
para os Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

10014

Serv.

15

328,00

4.920,00

3

Confecção, embalagem,
distribuição e armazenamento de
cadernos de provas para os Exame
de Classificação 2023-1 e 2023-2
conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

10014

Serv.

20000

27,96

559.200,0
0

4

Confecção, embalagem,
distribuição e armazenamento de
Cartões Resposta para os Exame
de Classificação 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da

10014

Serv.

20000

2,18

43.600,00
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contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.

5

Envelope de Segurança Os
Envelopes de Segurança com
sistema de cola em sua aba o qual
funciona quando a fita que protege
o adesivo Hot Melt é destacada de
sua superfície e colada para lacrar
o envelope. Uma vez lacrado, o
mesmo não poderá ser mais aberto
sem que seja violado, tornando
assim o envio da mercadoria mais
seguro e perceptível a qualquer
violação do objeto. Especificações
Envelope plástico de segurança
500x400 mm adesivo Quantidade:
Pedido mínimo de 100 unidades
281968 UNIDADE 1000

6

LOCAÇÃO DE SALAS para os
Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2.
Aproximadamente 100 salas para
os turnos matutino e vespertino,
para todos os municípios e entorno
dos câmpus do IFSC, conforme as
obrigações da contratada, os
cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.

7

PROVA EM LIBRAS: Tradução da
prova em Português para Libras e
Prova gravada em Libras e
diagramada para os Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência. A prova deverá ser
entregue em DVD.
10014 SERVIÇO

8

Serviço de análise crítica de
questão de prova
(formatação/diagramação,
verificação/avaliação ortográfica,
análise das questões e gabarito)
para a aplicação das provas dos
Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2. A prova deverá
ser avaliada por profissionais com
formação mínima em Licenciatura,
experiência profissional da rede

10014 SERVIÇO

10014 SERVIÇO

0,81

810

150

334,47

50.170,50

15

5.000,0
0

75.000,00

270

350,00

94.500,00
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Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) federal, e currículo aprovado
pelo Departamento de Ingresso do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo
de Referência.
Serviço de coordenação de local de
prova para a aplicação da prova do
Exame de Classificação 2022-2,
2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de
Referência.

10014 SERVIÇO

30

750,00

22.500,00

Serviço de vice-coordenação
(coord. de bloco de salas) de local
de prova para a aplicação das
provas dos Exames de
Classificação 2020/2021, no valor
mínimo de R$ 175,00 líquido para
cada coordenador, por turno de
trabalho, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
10 Termo de Referência.

10014 SERVIÇO

60

1.550,0
0

93.000,00

Serviço de elaboração de questões
de múltipla escolha e/ou
somatórias e/ou discursivas de
prova dos Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2
elaboradas por professores com
formação mínima em Licenciatura
na área requerida, e currículo
aprovado pelo Departamento de
Ingresso, conforme as obrigações
da contratada, os cronogramas, e
as especificações técnicas deste
11 Termo de Referência.

10014

270

350,00

94.500,00

Serviço de fiscal para atendimento
especial
(Intérprete/Ledor/transcritor/Guia
intérprete de surdo cegos/Ledores
acompanhantes da prova Braille)
com hora adicional, para a
aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
12 2023-2 para todos os campus do

10014 SERVIÇO

60

350,00

21.000,00

9

Serv.
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IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência.
Serviço de fiscalização de sala e de
corredor (inclusa capacitação) para
a aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da
Contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00 líquido por fiscal, por
13 turno de trabalho.

10014 SERVIÇO

Serviço de leitura de
cartão-resposta, para os Exame de
Classificação 2023-1 e 2023-2. A
leitura dos cartões deverá ser
realizada nas dependências da
Reitoria do IFSC ou na sede da
contratada, conforme as
obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de
14 Referência.

10014 SERVIÇO 20000

Serviço de limpeza para os dias de
aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00, por turno de
15 trabalho.

10014 SERVIÇO

Serviço de saúde
(Enfermeiro/Técnico de
Enfermagem) para os dias de
aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 para todos os campus do
IFSC, conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 140,00 líquido, por turno de
16 trabalho.

10014 SERVIÇO

200

255,00

51.000,00

2,05

41.000,00

225

230,00

51.750,00

150

550,00

82.500,00
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Serviço de segurança desarmada
para os dias de aplicação da prova
dos Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2,
conforme as obrigações da
contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste
Termo de Referência. Valor mínimo
de R$ 100,00 líquido para cada
17 contratado, por turno de trabalho.

10014 SERVIÇO

150

355,00

53.250,00

Valor Total do Processo: R$ 1.339.296,30
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.
5.1.

O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de execução de processos de
ingresso, de caráter não continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua
forma eletrônica, para regime de registro de preços;
Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima;
A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário;
O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze meses), podendo ser prorrogado, com base
no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93.
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência;
Justifica-se o não parcelamento, apesar dos mesmos serem divisíveis, por se tratar de objeto
em que depende de total interligação e sigilo quanto à sua execução. Embora haja uma
variedade de itens, eles estão intrinsecamente relacionados, sendo que a separação
comprometeria a lisura e boa execução das atividades.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na
modalidade pregão, em sua forma eletrônica;
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º
do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada;
A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada
e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
Inventário das máquinas conforme descrito neste Estudo Técnico Preliminar;
5.1.1.
Deverá constar no inventário as seguintes informações: quantitativo, marca e
modelo da máquina e capacidade de trabalho;
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Declaração de que possui software para transformar a listagem dos inscritos em
dados variáveis para a etiquetagem. A listagem dos inscritos será fornecida em
arquivo Open Document Format;
5.1.3.
Declaração de que possui cofre fixo com travas eletrônicas e programação por
código, localizado dentro da empresa;
5.1.4.
Planta baixa detalhada do local, com fotos e área total em m2;
5.1.5.
Apresentar comprovação de que está em conformidade com as Normas
Brasileira da ABNT NBR 15540/2013, referente a sistema de segurança para
impressão de documentos confidenciais bem como atender as demais
exigências de segurança e sigilo contidas no Termo de Referência, anexo I do
edital, face às especificidades do objeto da contratação;
MOTIVAÇÃO: por se tratar de prova para ingresso de alunos, para que
5.1.5.1.
seja mantida a isonomia do processo seletivo, é necessário que o seu
conteúdo, as questões de prova, os dados dos candidatos sejam sigilosos
e resguardados, enquadrando o seu processo produtivo como “impresso
de segurança”, abrangidos pela norma ABNT NBR 15540/2013;
Será solicitado por ocasião da contratação, a comprovação de que está
5.1.5.2.
em conformidade com a norma, e não a CERTIFICAÇÃO, pois a mesma
não é compulsória;
Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para
celebração do contrato;
Os serviços a serem executados, deverão ser realizados parceladamente, nos Campi em
conformidade com as quantidades e especificações determinadas em cada Autorização de
Serviço;
Locais de Execução:
5.1.2.

5.2.
5.3.
5.4.

CÂMPUS

ENDEREÇO

Câmpus
Araranguá

Av. XV de Novembro, s/nº - Bairro Aeroporto – CEP: 88900-000 Araranguá –
SC –Fone: (48) 3311-5000

Câmpus
Caçador

Av. Fahdo Thomé, 3000, Champagnat - Caçador - SC - 89500-000, Fone:
(49) 3561-5700

Câmpus
Canoinhas

AV. Expedicionários, 2150 - Bairro: Campo do Água Verde - CEP 89460-000 Canoinhas SC, Fone: (47) 3627-4500;

Câmpus
Chapecó

Av. Nereu Ramos, 3450-D – Bairro Seminário – Chapecó/SC CEP:
89813-000 – Fone: (49) 3313-1240

Câmpus
Criciúma

SC 443, km 01, nº. 845, Bairro Vila Rica, Criciúma, SC, CEP 88813-600;
Esquina com Rua Antônio Daré, Fone: (48) 3462-5000;

Câmpus
Florianópolis

Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis/SC. CEP: 88020-300 –
Almoxarifado, Fone: (48) 3211-6000

Câmpus
FlorianópolisContinente

Rua 14 de Julho, 150– Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, Fone
(48) 3877-8400.

Câmpus
Garopaba

Rua Maria Aparecida Barbosa, nº 153, Loteamento Vila de Campo. Bairro
Campo Duna, Garopaba, SC – CEP 88495-000. Fone (48) 3254-7330.

Câmpus Gaspar

Rua Adriano Kormann, 510, Bairro Bela Vista, Gaspar, SC, CEP 89110-971,
Fone: (47) 3318-3700.
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Câmpus Jaraguá
do Sul/RAU

Rua dos Imigrantes, 445 – Bairro Rau - 89254-430 - Jaraguá do Sul, Fone:
(47) 3276-9600

Câmpus Itajaí

Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3899, Bairro Ressacada, Itajaí, SC,
CEP 88307-303. Fone: (47) 3390-1200

Câmpus Jaraguá
do Sul

Av. Getúlio Vargas, 830 – Centro – Jaraguá do Sul - CEP: 89251-000, Fone:
(47) 3276-8700.

Câmpus Joinville

Rua Pavão, 1337 – Loteamento Novo Horizonte - Bairro Costa e Silva,
Joinville/SC – CEP: 89220-618 – Fone: (47) 3431-5600

Câmpus Lages

Rua Heitor Vila Lobos, s/n, Bairro São Francisco, Lages, CEP 88506-400,
Fone: (49) 3221-4200.

Câmpus
Palhoça-Bilíngue

Rua João Bernardino da Rosa, Bairro Cidade Universitária Pedra Branca,
Palhoça, SC, CEP 88137-010, Fone: (48) 3341-9700.

Câmpus
José

São

R. José Lino Kretzer, 608 - Bairro Praia Comprida – CEP: 88103-310 São
José – SC, Fones: (48) 3381-2800 e Fax: 3381-2812

Câmpus
Lourenço
Oeste

São
do

SC 480, no Distrito de Frederico Wastner, São Lourenço do Oeste/SC - CEP
89990 000. WathsApp: 049 – 8858.1379 e 049 - 8858.1782 - E-mail:
compras.slo@ifsc.edu.br

Câmpus
São
Miguel do Oeste

Rua 22 de Abril, s/n - Bairro São Luiz - São Miguel do Oeste – SC 89900-970,
Fone: (49)3631-0400.

Reitoria

Av. 14 de julho 150 – Coqueiros - Florianópolis – SC, CEP:88075-010, Fones:
(48) 3877-9000.

Câmpus
Carlos

São

Rua Aloisio Stoffell, 1271 – Jardim Alvorada - São Carlos/SC - CEP
89885-000.

Câmpus Tubarão

BR 101 Sul, km 336 - Fone: (48) 33019101

Câmpus
Urupema

Estrada do Senadinho s/n – Centro – Urupema – SC – 88625-970, Fone: (49)
3236-3100.

Câmpus Xanxerê

Rua Euclides Hack, 1603 - Bairro Veneza – Xanxerê – SC – 89820-000,
Fone: (49) 3441-7900.

Departamento
EaD

Rua Duarte Schutel, 99, Centro - Florianópolis/SC - CEP 88015-640.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

A contratada se obriga a executar todo o serviço, de acordo com as especificações técnicas,
no mesmo momento, na quantidade informada na Autorização de Serviço (AS). Não será
aceita a execução parcial, em hipótese alguma;
O serviço só poderá ser executado parcialmente, se a licitante encaminhar justificativa,
solicitando o cancelamento dos itens pendentes, para ser avaliada pela Administração e
posterior aplicação de penalidades;
A Administração poderá solicitar a antecipação da execução do serviço constante da
Autorização de Serviço, somente se a licitante conseguir atender ao pedido;
Em atendimento ao Protocolo ICMS nº 42/2009 e Protocolo CONFAZ/ICMS nº 191, deverão
emitir Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou
1-A, todas as empresas que possuírem a obrigatoriedade da emissão de Nota Fiscal, e
realizarem operações com a Administração Pública;
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5.8.1.

A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida com o CNPJ do campus requisitante,
conforme descrição abaixo:

Reitoria
6.
6.1.
6.2.

6.3.

7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

CNPJ 11.402.887/0001-60

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou
obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial;
Conforme orientado pelo Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, para os produtos
que serão utilizados nos serviços objeto deste Termo de Referência, cuja atividade de
fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 06,
de 15/03/2013, só será admitida a utilização de produtos cujo fabricante esteja regularmente
registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de
1981;
O registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF/APP assegura que o processo
de fabricação ou industrialização de um produto, em razão de seu impacto ambiental
(atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), está sendo
acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente. Todavia, normalmente quem participa da
licitação não é o fabricante em si, mas sim revendedores, distribuidores ou comerciantes em
geral, os quais, por não desempenharem diretamente atividades poluidoras ou utilizadoras de
recursos ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro Técnico Federal – CTF do
IBAMA. Portanto, a fim de não introduzir distinções entre os licitantes, entendemos que a
forma mais adequada de dar cumprimento à determinação legal é inseri-la na especificação
do produto a ser adquirido. Nessa hipótese, o licitante deverá comprovar, como requisito de
aceitação de sua proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente
registrado junto ao CTF/APP. A exigência de registro no CTF não se dirige ao próprio licitante.
VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
Não será exigida vistoria para esta licitação, de acordo com o art. art. 30, III, da Lei 8.666, de
1993.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.6.1.
Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.6.2.
Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o
trabalhador foi contratado;
8.6.4.
Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para
efeito de concessão de diárias e passagens.
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;
Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresente
condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde
no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.
8.6.3.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e
em sua proposta;
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
Apenas quanto aos tributos incidentes sobre o objeto contratual, quando não for possível a
verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa
contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta
do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e
à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento;
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9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.

9.18.
9.19.

9.20.
9.21.
9.22.

9.23.
9.24.

9.25.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros;
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo
de Referência, no prazo determinado;
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015;
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
9.22.1.
O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
9.22.2.
Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis;
Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;
Efetuar o pagamento de colaboradores (coordenador de local de prova, vice-coordenador de
local de prova, coordenador de bloco de sala, fiscais de sala, de corredor, de atendimento
diferenciado, atendimento de saúde, limpeza e segurança) no dia e local da aplicação de
provas do Vestibular, Exame de Classificação, em espécie (moeda real). Também se
responsabilizar pelo recolhimento das taxas/impostos incidentes;
Fornecer detector de metal para que o fiscal de corredor, que deverá ficar responsável pela
condução do candidato ao banheiro masculino e feminino, utilize nos candidatos;
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9.26.

9.27.
9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

A contratada deverá providenciar o seguinte tipo de mão-de-obra nas datas dos certames:
fiscal de sala, de corredor, limpeza e segurança (valor mínimo de R$100,00 por contratado por período determinado no quadro de especificações mínimas); fiscal para atendimento
especial – intérprete, ledor, transcritor, guia-intérprete de surdocegos, ledores acompanhantes
da prova Braille, hora adicional (valor mínimo de R$180,00 por contratado – por período
determinado no quadro de especificações mínimas); serviço de saúde (valor mínimo de
R$140,00 por contratado – por período determinado no quadro de especificações mínimas);
coordenador e/ou vice-coordenador de local de prova (valor mínimo de R$225,00 por
contratado – por período determinado no quadro de especificações mínimas); coordenador de
bloco de salas (valor mínimo de R$175,00 por contratado – por período determinado no
quadro de especificações mínimas);
Quando falamos período, estamos falando de 6h trabalhadas;
Os fiscais, inclusive os de atendimento especial, coordenadores e/ou vice-coordenadores de
local de prova e coordenação de bloco de salas deverão ter a formação mínima do ensino
médio e dezoito anos completos. O fiscal intérprete de libras, adicionalmente às exigências
anteriores, deverá também possuir certificação em Libras ou experiência profissional
comprovada na área. A contratada deverá oferecer capacitação presencial com no mínimo 2
horas de duração nas cidades onde serão aplicadas as provas, sob orientação do IFSC e/ou
Comissão de Concurso Público, no mínimo 3 dias antes da aplicação das provas. O IFSC
e/ou Comissão de Concurso Público solicitará a quantidade de fiscais e coordenadores
necessários até o 5º dia útil que antecede a aplicação da prova. A contratada é responsável
por manter fiscais reservas em cada local de aplicação para cobrir eventuais faltas ou falhas
na execução do serviço. A contratada é responsável pelo fornecimento da identificação dos
fiscais e coordenadores, utilizando-se para tal de adesivos, coletes ou crachás;
Os profissionais envolvidos na elaboração, correção e análise crítica das questões deverão
possuir formação mínima de graduação na área das questões, experiência profissional da
rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) federal, experiência comprovada em
realização de provas de concursos e currículo aprovado pelo IFSC e/ou Comissão de
Concurso Público;
A elaboração das questões das provas conterá as seguintes etapas: orientação,
pré-elaboração e finalização. Todas as etapas serão coordenadas pelo Departamento de
Ingresso do IFSC ou Comissão de Concurso Público e deverão estar concluídas em até 45
dias antes da aplicação das provas;
9.30.1.
A etapa de orientação dos profissionais elaboradores, presencial, consiste nos
encaminhamentos relativos aos trâmites e critérios para elaboração das
questões de prova;
9.30.2.
A pré-elaboração, presencial, consiste na elaboração inicial das questões, feitas
de acordo com os critérios repassados na etapa de orientação;
9.30.3.
A finalização, presencial, consiste na revisão e entrega das questões
elaboradas;
9.30.4.
A discussão e encaminhamentos sobre a elaboração das questões de prova,
bem como a entrega das questões, deverá ser feita de forma presencial;
Providenciar o ensalamento de candidatos aos cursos do IFSC, quando for necessário alocar
espaço externo ao da instituição, conforme a necessidade de cada prova, até 10 dias antes
da aplicação da prova. A distância dos locais não poderá ser superior a 20 Km de cada
Câmpus do IFSC para o qual o candidato se inscreveu, exceto nos casos comprovados de
impossibilidade de atendimento desta exigência. As salas de aula deste local deverão seguir
as normas sanitárias do estado de SC para COVID-19 vigentes à época de processamento
do ensalamento, serem ventiladas, com mobílias em bom estado de conservação e
iluminação adequada. Todo o processo será submetido à aprovação do IFSC;
Providenciar serviços de segurança desarmada, para execução das tarefas nos dias de
aplicação das provas conforme segue:
9.32.1.
Manter afixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de
Polícia da região, do Corpo de Bombeiros, indicados para o melhor
desempenho das atividades;
Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do posto,
9.32.2.
adotando as medidas de segurança conforme orientação recebida da
Contratante, bem como as que entender oportunas;
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Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente
autorizadas e identificadas, exceto nas Unidades de atendimento ao público;
9.32.4.
Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o
motorista e anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a
estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo
sempre os portões fechados;
9.32.5.
Comunicar a Contratante todo acontecimento entendido como irregular e que
possa vir a representar risco para o patrimônio do local de aplicação de prova;
9.32.6.
Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial do
local de aplicação de prova, facilitando, da melhor maneira possível, a atuação
destas, inclusive na indicação de testemunhas presenciais de eventual
acontecimento;
Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações,
9.32.7.
sem que estes estejam devida e previamente autorizados pela Contratante ou
responsável pela instalação;
Proibir a aglomeração de pessoas junto ao posto, comunicando o fato ao
9.32.8.
responsável pela instalação e a Contratante, no caso de desobediência;
Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto e imediações,
9.32.9.
que implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações;
Proibir a utilização do posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens
9.32.10.
de servidores, de empregados ou de terceiros;
Assumir o posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados,
9.32.11.
limpos e com aparência pessoal adequada;
Manter o(s) vigilante(s) no posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres,
9.32.12.
principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por
terceiros não autorizados;
9.32.13.
Registrar e controlar, com a Contratante, a frequência e a pontualidade de seu
pessoal, bem como as ocorrências do posto em que estiver prestando seus
serviços;
Abrir e fechar as portas dos prédios, janelas, vitrais, etc. e proceder à vistoria
9.32.14.
dos mesmos quanto ao ponto de vista de segurança, constatando a ausência de
pessoas estranhas, de acordo com orientações recebidas da Contratante;
9.32.15.
Comunicar imediatamente à Contratante, bem como ao responsável pelo posto,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam
adotadas as providências de regularização necessárias;
9.32.16.
Zelar pela ordem e boas condições das áreas sob vigilância;
9.32.17.
Organizar e orientar o tráfego de pessoas, impedindo a entrada das que se
apresentem de modo inconveniente, reprimindo os maus usuários do prédio,
não permitindo a ocupação total ou parcial do hall, corredores ou outras áreas
comuns, que dêem acesso a extintores de incêndio ou a hidrantes;
9.32.18.
Executar a(s) ronda(s) conforme a orientação recebida da Contratante,
verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e
providências necessários para o perfeito desempenho das funções e
manutenção da tranquilidade;
9.32.19.
Intervir prontamente, sempre que se verificarem quaisquer incidentes ou
desentendimentos nas áreas sob vigilância, interna e externa, nos setores de
atendimento ao público, durante horário do evento, comunicando de imediato o
fato à Contratante;
Adotar, em caso de alarme de detecção de incêndio ou invasão do imóvel, todas
9.32.20.
as providências, inclusive imediatamente, acionando o Corpo de Bombeiros ou
a Autoridade Policial mais próxima;
A programação dos serviços será feita pela Contratante e deverá ser cumprida, pela
CONTRATADA, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as condições de
segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral;
Providenciar serviços de limpeza, incluindo o fornecimento de saneantes domissanitários,
para execução das tarefas nos dias de aplicação das provas conforme segue:
9.34.1.
Remover, com pano úmido, o pó das mesas, cadeiras e carteiras escolares;
9.32.3.

9.33.
9.34.
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Proceder à lavagem de vasos, assentos e pias dos sanitários com saneante
domissanitário desinfetante, duas vezes por turno;
9.34.3.
Varrer as áreas pavimentadas;
9.34.4.
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras
áreas molhadas, duas vezes por turno;
Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários,
9.34.5.
quando necessário;
9.34.6.
Retirar o lixo duas vezes por turno, acondicionando-o em sacos plásticos de
cem litros, removendo-os para local indicado pela Contratante;
9.34.7.
Executar demais serviços considerados necessários à aplicação das provas no
que se refere a limpeza dos ambientes;
Definição de saneantes domissanitários: Substâncias ou materiais destinados à
9.34.8.
higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em
lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:
Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente,
9.34.8.1.
microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou
ambientes;
Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e
9.34.8.2.
vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;
Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido
9.34.8.3.
neutro;
Providenciar serviços de atendimento emergencial, para execução das tarefas nos dias de
aplicação das provas conforme segue:
9.35.1.
Auxílio em atendimento de primeiros socorros;
9.35.2.
Encaminhamento para serviços de saúde, caso necessário;
Os profissionais devem ser técnicos ou graduados em Enfermagem, com
9.35.3.
experiência de, no mínimo, 02 anos em atendimento emergencial;
9.35.4.
Responsabilizar-se por seu pessoal e por terceiros contratados, pelo sigilo que
deve ser observado em relação às provas e demais informações do processo
de ingresso;
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTES AO CADERNO DE PROVAS e CARTÃO
RESPOSTA
9.36.1.
Prover monitoramento e gravação com câmeras de alta definição em todos os
setores da empresa envolvidos na execução dos trabalhos (24h) e fornecer o
material gravado para o IFSC e/ou Comissão de Concurso Público do IFSC
após o término dos trabalhos;
9.36.2.
Possuir vigilância própria ou contratar vigilância 24h de empresa especializada
e credenciada pelos órgãos competentes, para vigilância interna e externa da
empresa, que atenda as necessidades de segurança do prédio da Contratada
durante todo o período em que durar o trabalho de impressão, apresentando
comprovante do contrato de vigilância em até 10 dias úteis após assinatura
do(s) contrato(s);
9.36.3.
Possuir sistema de trancamento eletrônico em todos os acessos da empresa,
com senhas exclusivas para o IFSC durante a execução do serviço. Este
acesso deverá ser restrito e sempre acompanhado por servidores do IFSC;
9.36.4.
Efetuar o transporte do material impresso até o endereço dos locais de
aplicação das provas ou nos câmpus do IFSC mais próximos dos locais de
aplicação, conforme orientação do IFSC e/ou Comissão de Concurso Público,
até um dia (24h) antes de sua aplicação, em pacotes plásticos lacrados e
identificados, acondicionados em malotes lacrados de acordo com o
ensalamento fornecido pela contratante até o 5º dia útil que antecede a
aplicação da prova. O transporte deverá seguir as orientações da Contratante,
utilizando veículo adequado, com rastreamento eletrônico disponível para
acompanhamento em tempo real pela contratante, para uma distância de até
300 km. Em caso de distância superior o transporte deverá ser aéreo, desde
que exista esta condição. Ao término do evento, o transporte do material
impresso (cartões-resposta e documentos, devidamente acondicionados em
malotes lacrados) deverá ser entregue na Reitoria do IFSC no máximo no dia
9.34.2.

9.35.

9.36.
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9.36.5.

9.36.6.
9.36.7.
9.36.8.

9.36.9.

9.36.10.
9.36.11.
9.36.12.
9.36.13.
9.36.14.

9.36.15.

9.36.16.
9.36.17.

9.36.18.

seguinte ao de aplicação das provas. Ambos os casos com escolta do IFSC, se
este julgar necessário;
Envolver o número adequado de funcionários, limitados a 10 pessoas, em
comum acordo com o IFSC e/ou Comissão de Concurso Público, necessários à
execução ininterrupta de todo trabalho contratado no período previsto para
realização do serviço, os quais deverão assinar uma declaração, confirmando
que não estão inscritos ou que não possuem parentes até 3º grau ou amigos
íntimos inscritos no Vestibular e no Exame de Classificação, se comprometendo
por escrito e com firma reconhecida a manter sigilo sobre o trabalho realizado,
com a fiscalização do IFSC;
Garantir exclusividade de uso de suas dependências para o IFSC durante a
realização do trabalho, que deverá ser ininterrupto, com horário de início e
encerramento definidos pelo IFSC;
Estar isolada da Internet e montar uma rede interna envolvendo apenas os
equipamentos utilizados no trabalho de produção durante todo o processo e sob
a supervisão da equipe do IFSC;
Permitir a verificação e fiscalização prévia das condições necessárias a serem
utilizadas para execução dos serviços, inclusive maquinário, bem como a
operação dos mesmos por profissionais do IFSC, sob orientação de
profissionais da contratada, se necessário;
Finalizar os serviços gráficos de impressão, embalagem e armazenamento dos
cadernos de prova, caderno de prova em Braille, caderno de prova em LIBRAS,
e cartão-resposta com, no mínimo, 72 horas de antecedência da aplicação da
prova, sendo que a distribuição até os endereços dos locais de aplicação da
prova deverá ser feita no máximo até 24 horas à aplicação da prova;
Possuir, nas mesmas dependências da área de impressão, espaço adequado e
de fácil acesso para entrada/saída de material, de pelo menos 200m2, para
conferência, montagem e armazenamento de malotes;
Possuir acesso restrito para carga e descarga de malotes, em segurança;
Possuir equipamento para intercalar, grampear e refilar os cadernos
automaticamente, eliminando o risco de repetições ou falta de páginas, além de
garantir a total segurança das informações contidas nos cadernos de provas;
Fornecer as provas em arquivos .pdf;
Responsabilizar-se pelo armazenamento dos cadernos de provas, durante o
período compreendido entre o início da impressão e a entrega das mesmas nos
locais de provas ou no câmpus do IFSC mais próximo do local de prova. O
armazenamento deverá ser em local de acesso restrito, mantendo-se todo o
sigilo necessário conforme descrito neste Termo de Referência;
Estar disponível exclusivamente para o IFSC na data do cronograma de
execução, para a impressão dos cadernos de provas e cartão-resposta. O IFSC
se reserva o direito de alterar ou prorrogar o período, se necessário, em até 15
dias, para a conclusão dos trabalhos contratados, sem ônus adicional para a
contratante. Em caso de alteração do período, este será definido em comum
acordo entre as partes;
Indicar representante legal para responder quaisquer dúvidas ocorridas após a
sessão do pregão e durante a vigência da ata;
Cumprir todo o trabalho, execução da solicitação de serviço referente aos itens
sigilosos de cadernos de prova, cadernos de prova em Braille, caderno de
provas em LIBRAS e cartões-resposta, observando as obrigações da
contratada, em 2 dias seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10
horas, sendo prorrogável por igual período, com no máximo 10 pessoas
envolvidas, em comum acordo com o IFSC;
Realizar a leitura dos cartões-resposta e processamento do resultado para
divulgação na Reitoria do IFSC ou com ônus do transporte do material, se em
outro local. A leitura e processamento do resultado deverá ocorrer em 2 dias
seguidos com jornada de trabalho máxima diária de 10 horas, sendo prorrogável
por igual período, em comum acordo com o IFSC. Tal procedimento deverá ser
finalizado com ao menos 15 dias de antecedência da divulgação do resultado
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9.37.

9.38.

9.39.

do certame do processo seletivo de alunos, salvo exceção autorizada
previamente pela contratante por escrito;
9.36.19.
Fornecer o arquivo contendo as leituras dos cartões-respostas e/ou o resultado
do certame do processo seletivo de alunos, em formato Open Document
Format, já processado de modo a permitir upload para o Sistema de Ingresso do
IFSC sem quaisquer necessidades de edição, de acordo com modelo de
planilha disponibilizado pela contratante;
9.36.20.
Apresentar no mínimo três atestados de aptidão técnica com no máximo 3 anos,
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com a
quantidade, número de páginas, prazo de entrega e natureza do serviço.
Deverá constar: o nome do contratante, CNPJ, data da contratação, número da
nota fiscal do serviço efetuado, a quantidade de inscritos no certame e os
serviços prestados;
Apresentar declaração de que possui fragmentadora de papel com capacidade
9.36.21.
de fragmentar todas as sobras de material impresso e comprometimento de
fragmentá-las até o término dos trabalhos;
Disponibilizar embalagem plástica com lacre inviolável para todo o material
9.36.22.
impresso, de acordo com a divisão de salas e locais;
Apresentar um plano de contingência emergencial para solução de problemas
9.36.23.
técnicos durante a produção e transporte dos cartões-resposta, até 10 dias
depois da assinatura do contrato. Este documento deve conter todas as
soluções necessárias para viabilizar os serviços contratados e ser submetido a
aprovação do IFSC;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES SOBRE CADERNO DE PROVAS:
30.000 cadernos de prova para 3 Exames de Classificação, com 24 páginas
9.37.1.
cada;
9.37.2.
Especificações dos cadernos de prova:
9.37.2.1.
Papel: Offset 75gr;
9.37.2.2.
Cores: 1x1 cor;
9.37.2.3.
Formato fechado: 20,5 cm x 27,5 cm;
9.37.2.4.
Tinta de impressão: boa qualidade, para evitar decalques e manchas.
9.37.2.5.
Acabamento: dobra, intercalação, grampeamento e refile automatizados,
reparte + colocação em sacos plásticos + etiquetagem + colocação em
malotes;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO CARTÃO
RESPOSTA:
9.38.1.
Exame de classificação: 30.000 cartões-resposta, personalizados com os
seguintes dados variáveis: nome, número de inscrição, curso, local de prova
detalhado e código de barras relativo ao número de inscrição;
9.38.2.
Especificações dos Cartões:
9.38.2.1.
Formulário/cartão, formato A4, papel off-set 120 g/m2 específico para
impressão a laser;
9.38.2.2.
Formulário plano, impresso frente com dados cadastrais e código de
barras;
9.38.2.3.
Formulário desenvolvido e impresso de acordo com especificações
técnicas que permitam leitura por leitoras ópticas do tipo OPSCAN 8,
através do software Scantools OU software compatível disponibilizado
pela contratada que permita a entrega do arquivo de leitura de
cartões-resposta de acordo com as especificações da contratante;
9.38.2.4.
Fonte do código de barras I2 e 5;
9.38.2.5.
Formulário com bolhas/círculos para preenchimento manual;
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E INFORMAÇÕES - PROVAS EM BRAILLE E LIBRAS:
9.39.1.
15 cadernos de prova em BRAILLE para Exame de Classificação;
9.39.2.
10 provas em LIBRAS para Exame de Classificação;
9.39.3.
Especificação técnica dos Cadernos de prova em BRAILLE:
9.39.3.1.
Caderno de Prova Escrita Múltipla Escolha - Provas Braille – 160 páginas;
Formato: 245 x 305 mm, com tolerância de desvio de 3 mm para mais ou
9.39.3.2.
para menos;
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Matéria-prima: Papel Offset de 150 g/m², com tolerância de variação para
mais ou para menos 4% nas gramaturas, opacidade mínima de 82%
(oitenta e dois por cento) e alvura mínima de 80%;
9.39.3.4.
Acabamento: Encadernação;
9.39.3.5.
Impressão: Impacto Braille;
9.39.4.
Especificação técnica dos Cadernos de prova em LIBRAS:
9.39.4.1.
A Prova em Libras deve ser gravada em vídeo HD digital com
esquematização na edição dos vídeos, com as artes constantes na prova
e legendas necessárias para compreensão de sinais soletrados.
Numeração das questões e alternativas, quadros, tabelas e demais itens
gráficos necessários para a compreensão das questões. Deve ser
gravada em Fundo Infinito. O vídeo deve ser entregue tanto em forma de
arquivo por questão, como no formato DVD. A qualidade da tradução, sua
coerência a partir do texto fonte e sua coesão e coerência em Libras será
avaliada pelo IFSC;
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
As partes declaram-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis
9.40.1.
constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)
(“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir o uso
legalmente autorizado destes dados, por si, bem como seu pessoal,
colaboradores, empregados e subcontratados, que utilizem os Dados
Protegidos, na extensão autorizada na referida LGPD.
9.39.3.3.

9.40.

10.
10.1.

11.
11.1.

12.
12.1.

12.2.

DA SUBCONTRATAÇÃO
É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
10.1.1.
É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;
10.1.2.
A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica
necessários para a execução do objeto;
10.1.3.
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação;
10.1.4.
Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens,
exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato,
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente ao documento da Contratada que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;
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12.3.
12.4.

12.5.

12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.

12.11.

12.12.
12.13.
12.14.

13.
13.1.
13.2.
13.3.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de
Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato;
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto;
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;
O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada;
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador;
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência;
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços;
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação;
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços,
nos termos abaixo;
No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,
13.3.1.
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a
adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários;
Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
13.3.1.1.
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em
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13.4.

13.5.

13.6.

14.
14.1.
14.2.
14.3.

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;
13.3.1.2.
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;
13.3.1.3.
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e
Instruções exigíveis;
No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
13.3.2.
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato;
Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
13.3.2.1.
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;
Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega
13.3.2.2.
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do último;
Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo
13.3.2.2.1.
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento provisório no
dia do esgotamento do prazo;
No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execução dos serviços, obedecendo às seguintes diretrizes:
13.4.1.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
13.4.2.
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
13.4.3.
Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização, com base na Autorização de
Fornecimento;
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002);
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
DO PAGAMENTO
A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência;
Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado;
O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;
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Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993;
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;
14.4.1.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
14.5.1.
o prazo de validade;
14.5.2.
a data da emissão;
14.5.3.
os dados do contrato e do órgão contratante;
14.5.4.
o período de prestação dos serviços;
14.5.5.
o valor a pagar;
14.5.6.
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento;
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;
Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos;
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa;
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto
ao SICAF;
Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
14.13.1.
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da contratante;
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber;
14.3.1.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.
14.13.

14.14.
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14.15.
14.16.

É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente;
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE
19.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e
em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é
vedado qualquer reajustamento de preços;
19.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
20. GARANTIA DA EXECUÇÃO
20.1.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:
21.1.1. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das
obrigações assumidas na contratação;
21.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.3. fraudar na execução do contrato;
21.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
21.1.5. cometer fraude fiscal;
21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;
ii) Multa de:
1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecução total da obrigação assumida;
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4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;
5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si;
iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de
Referência;
21.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados;
21.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

1

0,2% ao dia sobre o valor do contrato

2

0,4% ao dia sobre o valor do contrato

3

0,8% ao dia sobre o valor do contrato

4

1,6% ao dia sobre o valor do contrato

5

3,2% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2
INFRAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

3

Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia;

03

4

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia;

02
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5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço
durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
6

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por
dia;

01

7

Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10

Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;

01

11

Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA

01

21.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
21.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
21.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
21.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados;
21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº
9.784, de 1999;
21.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;
21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente;
21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil;
21.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
21.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR;
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21.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;
21.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público;
21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital;
22.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estão previstos no edital;
22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no
edital;
22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
22.4.1. Valor Global: O custo estimado da contratação é de R$1.660.386,30 (um milhão,
seiscentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos);
22.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital;
22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global;
22.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
23.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, uma vez que na Licitação para Registro de Preços, a
indicação da dotação orçamentária é exigível apenas antes da assinatura do contrato.
Florianópolis, 25 de março de 2022.

_________________________________
Juliana Vieira de Lima – Assistente em Administração

_________________________________
Carolina Maria Coelho – Assistente em Administração

_________________________________
Thiego Rippel Pinheiro - Chefe do Departamento de Compras

Anexos:
I - Quadro de Especificações Mínimas
II - Estudo Técnico Preliminar
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos
Emitido em 25/03/2022 11:22

Quadro de especificações mínimas
Licitação: 23292.006760/2022-62 - PE 21002/2022 - REI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE
Assunto: TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM
REALIZADOS EM 2022/2; 2023/1 E 2023/2.

Item

Descrição

Unidade

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: Ingresso

1

Auto adesivo para impressão digital do candidato (digiselo), que deverá
acompanhar também lâmina ou pastilha grafitada, para utilização no
Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 conforme as SERVIÇO
obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações técnicas
do termo de Referência.

90

6,62

595,80

2

Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de
PROVA EM BRAILLE para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

Serv.

15

328,00

4.920,00

3

Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de cadernos de
provas para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

Serv.

20000

27,96

559.200,00

4

Confecção, embalagem, distribuição e armazenamento de Cartões
Resposta para os Exame de Classificação 2023-1 e 2023-2, conforme
as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.

Serv.

20000

2,18

43.600,00

5

Envelope de Segurança Os Envelopes de Segurança com sistema de
cola em sua aba o qual funciona quando a fita que protege o adesivo
Hot Melt é destacada de sua superfície e colada para lacrar o envelope.
Uma vez lacrado, o mesmo não poderá ser mais aberto sem que seja
UNIDADE
violado, tornando assim o envio da mercadoria mais seguro e
perceptível a qualquer violação do objeto. Especificações Envelope
plástico de segurança 500x400 mm adesivo Quantidade: Pedido
mínimo de 100 unidades

1000

0,81

810,00

6

LOCAÇÃO DE SALAS para os Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2. Aproximadamente 100 salas para os turnos matutino e
vespertino, para todos os municípios e entorno dos câmpus do IFSC, SERVIÇO
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas e as
especificações técnicas do termo de Referência.

150

334,47

50.170,50

7

PROVA EM LIBRAS: Tradução da prova em Português para Libras e
Prova gravada em Libras e diagramada para os Exame de Classificação
2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as obrigações da contratada, os SERVIÇO
cronogramas e as especificações técnicas do termo de Referência. A
prova deverá ser entregue em DVD.

15

5.000,00

75.000,00

8

Serviço
de
análise
crítica
de
questão
de
prova
(formatação/diagramação, verificação/avaliação ortográfica, análise das
questões e gabarito) para a aplicação das provas dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2. A prova deverá ser avaliada
por profissionais com formação mínima em Licenciatura, experiência SERVIÇO
profissional da rede Educação Profissional e Tecnológica (EPT) federal, e
currículo aprovado pelo Departamento de Ingresso do IFSC, conforme
as obrigações da contratada, os cronogramas e as especificações
técnicas do termo de Referência.

270

350,00

94.500,00

9

Serviço de coordenação de local de prova para a aplicação da prova do
Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
SERVIÇO
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas
deste Termo de Referência.

30

750,00

22.500,00

10

"SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E/OU VICE-COORDENAÇÃO DE LOCAL
DE PROVA DE LOCAL DE PROVA PARA A APLICAÇÃO DO EXAME DE
CLASSIFICAÇÃO Serviço de vice-coordenação (coord. de bloco de
salas) de local de prova para a aplicação das provas dos Exame de
SERVIÇO
Classificação 2023-1 e 2023-2, no valor mínimo de R$ 175,00 líquido
para cada coordenador, por turno de trabalho, para todos os câmpus do
IFSC, conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as
especificações técnicas deste Termo de Referência."

60

1.550,00

93.000,00

https://sig.ifsc.edu.br/sipac/compras/consulta_geral_jsf/consulta_processo_compra.jsf
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Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Descrição

Unidade

11

Serviço de elaboração de questões de múltipla escolha e/ou somatórias
e/ou discursivas de prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 elaboradas por professores com formação mínima em
Licenciatura na área requerida, e currículo aprovado pelo
Departamento de Ingresso, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

Serv.

Quant Preço
.
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

270

350,00

94.500,00

12

Serviço
de
fiscal
para
atendimento
especial
(Intérprete/Ledor/transcritor/Guia intérprete de surdo cegos/Ledores
acompanhantes da prova Braille) com hora adicional, para a aplicação
SERVIÇO
da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2 para
todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da contratada, os
cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo de Referência.

60

350,00

21.000,00

13

Serviço de fiscalização de sala e de corredor (inclusa capacitação) para
a aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e
2023-2 para todos os câmpus do IFSC, conforme as obrigações da
SERVIÇO
Contratada, os cronogramas e as especificações técnicas deste Termo
de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido por fiscal, por turno
de trabalho.

200

255,00

51.000,00

14

Serviço de leitura de cartão-resposta, para os Exame de Classificação
2023-1 e 2023-2. A leitura dos cartões deverá ser realizada nas
dependências da Reitoria do IFSC ou na sede da contratada, conforme SERVIÇO 20000
as obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações
técnicas deste Termo de Referência.

2,05

41.000,00

15

Serviço de limpeza para os dias de aplicação da prova dos Exame de
Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, para todos os câmpus do IFSC,
conforme as obrigações da contratada, os cronogramas, e as SERVIÇO
especificações técnicas deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$
100,00, por turno de trabalho.

225

230,00

51.750,00

16

Serviço de saúde (Enfermeiro/Técnico de Enfermagem) para os dias de
aplicação da prova dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 20232 para todos os campus do IFSC, conforme as obrigações da
SERVIÇO
contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas deste Termo
de Referência. Valor mínimo de R$ 140,00 líquido, por turno de
trabalho.

150

550,00

82.500,00

17

Serviço de segurança desarmada para os dias de aplicação da prova
dos Exame de Classificação 2022-2, 2023-1 e 2023-2, conforme as
obrigações da contratada, os cronogramas, e as especificações técnicas SERVIÇO
deste Termo de Referência. Valor mínimo de R$ 100,00 líquido para
cada contratado, por turno de trabalho.

150

355,00

53.250,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.339.296,30

Valor Total do Processo: R$ 1.339.296,30
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Instituto Federal de Santa Catarina
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .........

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a)
......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a)
...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no
....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº ..........,, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em
conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1.
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual prestação de
serviço de SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRÊS PROCESSOS DE INGRESSO PARA
CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO MÉDIO, A SEREM REALIZADOS EM 2022/2;
2023/1 E 2023/2 , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência,
anexo ...... do edital de Pregão nº 21002/2022, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
2.1.
na(s) proposta(s) são as que seguem:
Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de
Medida

Quantidade

Valor
Unitário

1
2
3
...

2.2.
A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será o Instituto Federal de Santa Catarina

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Caberá ao
fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a... (máximo cinquenta) por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao .............
(máximo dobro)..... do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.Tratando-se de item
exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou
já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
4.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
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5. VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir
5.1.
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
6.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado,
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado
6.4.
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
6.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
6.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1.

descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
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O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
6.9.
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
6.9.1.

por razão de interesse público; ou

6.9.2.

a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
7.1.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.
7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto
nº 10.024/19.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes
7.2.
do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do
Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº
7.892/2013).
7.3.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
8.1.
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
8.2.
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos
do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
8.3.
No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses.
8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame; ou
8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor
seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances
8.4.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.
9.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
9.1.
As partes declaram-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis
constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) (“LGPD”),
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e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir o uso legalmente
autorizado destes dados, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados
e subcontratados, que utilizem os Dados Protegidos, na extensão autorizada na
referida LGPD;

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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LISTAS DE VERIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (SALVO DE
ENGENHARIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO)
Obs.1: Na coluna “ESTADO” preencher apenas com as letras “S”, “N”, “N.A.”, sendo:
S – SIM
N – NÃO
N.A.– NÃO SE APLICA
Obs.2: Na u lização da presente lista deverão ser analisadas e veriﬁcadas as consequências para
cada nega va, se pode ser suprida por jus ﬁca vas ou enquadramentos especíﬁcos ou se deve
haver complementação da instrução.
Obs. 3: O agente que vier a u lizar esta lista deverá remover as seções que não se aplicarem ao
caso.
VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMUNS
Obs: essa lista refere-se a serviços comuns, excluindo-se contratação de solução de TI
e serviços de engenharia
1. Houve abertura de processo administra vo devidamente autuado e numerado,
quando processo sico, ou registrado quando processo eletrônico, nos termos da
ON-AGU nº 2/2009?
Obs.: Dispõe a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convênios e demais
ajustes, bem como os respec vos adi vos, devem integrar um único processo
administra vo, devidamente autuado em sequência cronológica, numerado,
rubricado, contendo cada volume os respec vos termos de abertura e
encerramento.”
2. Consta o documento de formalização da demanda, elaborado pelo setor
requisitante do serviço, nos termos do modelo do Anexo II, IN SEGES 05/2017?
2.1. A contratação NÃO incide nas hipóteses vedadas pelo art. 9º da IN SEGES
05/2017?
2.2 Há manifestação sobre a observância do alinhamento com o Plano Estratégico do
órgão ou en dade, quando houver? (art. 1º, inc. III, IN SEGES 05/2017)
2.3. Da solicitação/requisição constam os itens do inciso I do art. 21 da IN/SEGES
5/2017?
2.4. O objeto requisitado está contemplado no Plano Anual de Contratações, de
acordo com a IN SEGES nº 1/2019?
3. Foi ins tuída Equipe de Planejamento da Contratação pela autoridade competente
do setor de licitação? (art. 21, inc. III, IN/SEGES 5/2017 )
4. Foi elaborado e juntado ao processo os Estudos Preliminares, conforme as
diretrizes constantes da IN SEGES/MP nº 40/2020? (art. 20, art. 24 da IN SEGES/MP
nº 5/2017 e IN SEGES/ME nº 40/2020)
Obs.1: O art. 8º, I da IN SEGES/ME nº 40/2020 estabelece que é facultada a
elaboração dos Estudos Preliminares nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art.
24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Obs.2: Nas contratações que u lizam especiﬁcações padronizadas estabelecidos nos
Cadernos de Logís ca divulgados pela Secretaria de Gestão, poderão ser produzidos
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ESTADO
S/N/ N.A.
S

S
S
S
S
Não
AINDA
NÃO
S
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somente os elementos que não forem estabelecidos como padrão (art. 7º, §3º da IN
SEGES/ME nº 40/2020)
4.1. Os estudos desenvolvidos atenderam a todas as exigências do art. 7º da IN
SEGES 40/2020?
4.2. A não previsão, nos estudos preliminares, de qualquer dos conteúdos do art. 7º
da IN SEGES/ME nº 40/2020 foi devidamente jus ﬁcada no próprio documento? (art.
7º, §2º, da IN SEGES/ME nº 40/2020)
4.3. Consta a aprovação do Estudo Técnico Preliminar pela autoridade competente?
(art. 14, inciso II, do Decreto n.º 10.024/19)
5. Foi elaborado e junto aos autos o Mapa de Riscos previsto no art. 26, §1º, incisos I
e II, de acordo com o modelo do anexo IV da IN/SEGES 5/2017? (arts. 20 e 26 da
IN/SEGES 5/2017)
Obs.: O §2º do ar go 20 da IN 05/2017 estabelece que ﬁcam dispensadas da
elaboração do mapa de riscos, na fase de planejamento da contratação, as
contratações de serviços cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos I e II do
art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.1. O mapa confeccionado atende às exigências do art. 25 da IN/SEGES 5/2017?
5.2. No caso de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra foi
contemplado, no mapa de riscos, o risco de descumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada? (art. 18, §1º, IN/SEGES
5/2017)

S
S
S
S

S
NA - não
se
caracteri
za como
DEMO
5.2.1. Optou-se por uma das formas de controle interno previstas no §1º do art. 18 NA - não
da IN/SEGES 5/2017 (conta-depósito vinculada ou pagamento pelo fato gerador)?
é DEMO
NA - não
5.2.2. Jus ﬁcou a opção na forma do §2º do mesmo ar go 18?
é DEMO
6. O Termo de Referência ou Projeto Básico elaborado pelo setor requisitante S
baseou-se nos Estudos Técnicos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Diretrizes
constantes do Anexo V, da IN 5/2017? (art. 3º, XI do Decreto 10.024/19, art. 27 e 28,
§2º, IN/SEGES 05/2017)
6.1. Foram u lizados os modelos de minutas padronizadas de Termo de Referência S
da Advocacia-Geral da União, observadas as diretrizes dispostas no Anexo V da
IN/SEGES 05/2017?
6.1.1. Foram jus ﬁcadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais NA
alterações ou não u lização do modelo de termo de referência da AGU?
7. Foram observadas as orientações dos Cadernos de Logís ca expedidos pela NA
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, no que couber? (art. 29, IN/SEGES
05/2017)
8. Houve consulta ao “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU, com S
manifestação sobre prá cas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente
viáveis adotados na contratação? (IN SLTI/MP nº 1/2010, art. 5º)
9. Consta a aprovação do termo de referência ou do projeto básico pela autoridade S
competente? (art. 14, II, do Decreto 10.024/19; art. 7º, §2º, I da Lei 8.666/93)
10. Constam es ma vas detalhadas dos preços, com ampla pesquisa de mercado S
nos termos das Instruções Norma vas SLTI/MP nº 5/2014 ou SEGES/ME nº 73/2020
(art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 3º, XI, “a”, “2” do Decreto 10.024/19 e arts. 15,
III, 43, IV da Lei nº 8.666/93, art. 7º, inc. V e VI da IN SEGES/ME nº 40/2020, e art.
30, inc. X, da IN/SEGES nº 5/2017)?
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10.1 Consta manifestação da área técnica com análise dos preços ob dos na
pesquisa (art. 2º, §§ 1º a 6º da IN 5, de 2014)?
10.2 No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, consta planilha
de formação de preços nos termos do subitem 2.9, “b” do Anexo V da IN SEGES/MP
nº 5/2017?
11. Tratando-se de a vidade de custeio, foi observado o art. 3º do Decreto 10.193
c/c art. 3º da Portaria MP nº 249/2012?
12. Consta indicação do recurso orçamentário próprio para a despesa e da respec va
rubrica, caso não seja SRP? (art. 8º, IV, do Decreto 10.024/19 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e
38, caput, da Lei 8.666/93)
12.1. Se for o caso, consta a es ma va do impacto orçamentário ﬁnanceiro da
despesa prevista no art. 16, inc. I da LC 101/2000 e a declaração prevista no art. 16, II
do mesmo diploma na hipótese da despesa incidir no caput do art. 16? (ON/AGU
52/2014)
Obs. 1: ON AGU 52: “As despesas ordinárias e ro neiras da administração, já
previstas no orçamento e des nadas à manutenção das ações governamentais
preexistentes, dispensam as exigências previstas nos incisos I e II do art. 16 da Lei
Complementar 101, de 2000.”
13. Foram u lizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da
Advocacia-Geral União? (Art. 34 da IN SEGES/MP nº 5/2017).

S

13.1. Eventuais alterações nos modelos ou sua não u lização foram devidamente
jus ﬁcadas no processo?

NA

LISTA DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO

ESTADO
S/N/N.A.

14. Houve jus ﬁca va do enquadramento ou não do objeto como sendo serviço
comum? (ON AGU nº 54/2014)
ON AGU nº 54/2014: Compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar
que o objeto licitatório é de natureza comum para efeito de u lização da modalidade
pregão e deﬁnir se o objeto corresponde a obra ou serviço de engenharia, sendo
atribuição do órgão jurídico analisar o devido enquadramento da modalidade
licitatória aplicável.
14.1 Sendo enquadrado o objeto como serviço comum, foi adotado o pregão? (art.
1º da Lei 10.520/02; art. 1º do Decreto 10.024/2019)
15. Sendo adotado o pregão, a autoridade competente designou o pregoeiro e a
respec va equipe de apoio? (art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei 10.520/02, art. 8º, VI do
Decreto 10.024/19)
15.1. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a jus ﬁca va
válida quanto à inviabilidade de u lizar-se o formato eletrônico? (art. 1º, §4º do
Decreto 10.024/2019)
16. Sendo adotada modalidade de licitação diversa do pregão, consta designação da
Comissão de Licitação? (art. 38, III, da Lei 8.666/93)
17. Há autorização da autoridade competente permi ndo o início do procedimento
licitatório? (art. 38, caput, da Lei 8.666/93 e art. 8º, V do Decreto nº 10.024/19)
18. Há minuta de edital? (art. 4º, III, da Lei 10.520/02, art. 8º, VII do Decreto nº
10.024/19 e art. 40 da Lei 8.666/93)

S
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18.1. Foram u lizados os modelos padronizados de instrumentos convocatórios da
Advocacia-Geral União? (Art. 34 da IN SEGES/MP nº 5/2017).
18.1.1. Eventuais alterações nos modelos ou a não u lização, foram devidamente
jus ﬁcadas no processo?
18.2. A minuta de contrato ou de instrumento assemelhado cons tui anexo à minuta
do edital? (art. 40, §2º, III, da Lei 8.666/93)
Obs. 1: se a Administração Pública desejar subs tuir o contrato por outros
instrumentos hábeis na forma do art. 62 da Lei 8.666/93, deverá jus ﬁcar a decisão.
18.3. Tratando-se de modalidade diversa do pregão, o orçamento es mado em
planilhas de quan ta vos e preços unitários está anexo ao edital? (art. 40 , §2º, II, da
Lei 8.666/93)
19. Os responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos foram devidamente
iden ﬁcados no processo? (art. 21, VI, da IN CONJUNTA MP/CGU 01/2016)

S

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO
S / N /
N.A.

20. Autoridade competente jus ﬁcou a u lização do SRP com base em alguma das
hipóteses previstas no ar go 3º do Decreto 7.892/2013?
21. Foi realizado procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, visando o
registro e a divulgação dos itens a serem licitados? (art. 4º e 5º, I, do Decreto
7.892/13)
21.1. No caso de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP, há
jus ﬁca va do órgão gerenciador? (art. 4º, §1º, do Decreto 7.892/13)
21.2. Foram adotadas pelo órgão gerenciador as medidas do §3º do art. 4º do
Decreto 7.892/2013?
22. No caso de exis r órgãos ou en dades par cipantes, o órgão gerenciador
consolidou as informações rela vas à es ma va individual e total de consumo? (art.
5º, II, do Decreto 7.892/13)
23. Foram consolidados os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos
e en dades par cipantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 6º
do Decreto 7.892/13? (art. 5º, IV, do Decreto 7.892/13)
24. O órgão gerenciador conﬁrmou junto aos órgãos ou en dades par cipantes a sua
concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quan ta vos e termo
de referência? (art. 5º, V, do Decreto 7.892/13)
25. Foi u lizado o modelo padronizado de ata de registro de preços da
Advocacia-Geral da União? (Enunciado nº 6 do Manual de Boas Prá cas Consul vas)
25.1. Eventuais alterações no modelo ou sua não u lização foram devidamente
jus ﬁcadas no processo?
26. O Edital permite a adesão a não par cipantes? (Art. 22 do Decreto nº 7.892/13)
26.1 Houve jus ﬁca va para a permissão de futura adesão de interessados
não-par cipantes? (Acórdão nº 757/2015 – Plenário do TCU)
26.2 Havendo possibilidade de adesão, há previsão de quan ta vos para máximos
por adesão e totais, nos termos do art. 22, §§ 3º, 4º e 4º-A do Decreto nº 7.892/13?
27. A licitação adota o critério de adjudicação por item?
27.1 Caso u lizado critério de adjudicação por preço global de grupo de itens, foi
apresentada jus ﬁca va?

S
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Atentar para a recomendação do TCU, emanada no acórdão 2037/2019-Plenário, nos
seguinte termos:
9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte que, em reforço
ao constante do item 9.3 do Acórdão 757/2015-Plenário, oriente suas unidades
sobre a necessidade de sempre avaliar os seguintes aspectos em processos
envolvendo pregões para registro de preços: […]
9.6.3. obrigatoriedade da adjudicação por item como regra geral, tendo em vista o
obje vo de propiciar a ampla par cipação de licitantes e a seleção das propostas
mais vantajosas, sendo a adjudicação por preço global medida excepcional que
precisa ser devidamente jus ﬁcada, além de incompa vel com a aquisição futura por
itens - arts. 3º, § 1º, inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, e
Acórdãos 529, 1.592, 1.913, 2.695 e 2.796/2013, todos do Plenário.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Lista de Veriﬁcação de Contratações de Serviços em Geral
Atualização: Dezembro/2020

219

FICHA TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº21002/2022
Objeto: Serviços e Consumo para Ingresso

Responsável pela instrução do processo:

Valor Estimado: R$ 1.339.296,30

Processo do
cronograma/rede
?
☒Sim
☐Não

Juliana Vieira de Lima
Compras - Reitoria
Processo nº: 23292.006760/2022-62

Interessados
IFSC Rede

SRP?
☒ Sim ☐ Não

Exclusiva ME/EPP?
☐ S im ☒ Não

Decreto 7.174?
☐ Sim ☒Não

Amostra/Demonstração?

☐ Sim ☒ Não

Reserva de quota
Margem de
ME/EPP?
preferência?
☐ Sim ☒ Não
☐ Sim ☒ Não
Vistoria?
☐ Obrigatória ☐ Facultativa ☒ Não se aplica

Modo de
Disputa?
☐ Aberto
☒ Aberto/Fechado

Critério de julgamento?
☒ Menor Preço
☐ Maior Desconto

Critério de Valor?
☐ Valor Máximo Aceitável
☒ Valor Estimado

Permite adesões?
☒ Sim ☐Não

Agrupamento?
☒ Sim ☐Não

Possui
Contrato?
☐ Sim ☒Não

Quantidade de
itens/grupos
17 itens
1 grupo

Natureza dos itens:
☒ Consumo ☐Permanente ☐Serviço com DE ☒Serviço sem DE
Documentação de habilitação (Veja Seções XI e XII)
Requisitos básicos
Requisitos específicos
1. Sicaf ou documentos equivalentes.
8. Comprovação de experiência na execução
de serviços.
2. Certidão CNJ.
9.
Quesitos de segurança de impressos para
3. Consulta CEIS.
sigilo das provas, conforme TR;
4. Certidão CNDT.
Proposta
ajustada
5. Balanço Patrimonial e DRE
10. Proposta de preço adequada ao último
6. Índices de liquidez (LG, LC, SG)
lance
superiores a 1
7. Certidão negativa de feitos sobre
falência.
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Cód. UASG “158516”.
O edital e outros anexos estarão disponíveis para download no Comprasnet e também no
endereço https://sig.ifsc.edu.br/public/listaEditais.do?tipo=1&aba=p-comunicados
Contato: licitacoes@ifsc.edu.br

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

