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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2017
PROCESSO Nº. 23122.023202/2017-14

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ

A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, situada à Praça Frei Orlando, 170, Campus
Santo Antônio, na cidade de São João del-Rei/MG – CEP 36.307-352, por intermédio do Pregoeiro
designado pela Portaria nº 088, de 02 de fevereiro de 2017, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descritos neste
Edital, seus Anexos e condições que se enunciam.

FUNDAMENTAÇÃO: O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, pelo Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, pelo
Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, pelo Decreto
nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, pela Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de São João del-
Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00, mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 20/06//2017, às 09 horas.
UASG: 154069
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
materiais e equipamentos para atender as necessidades do Departamento de Engenharia de
Alimentos da UFSJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

http://www.comprasgovernamentaist.gov.br/
http://www.ufsj.edu.br/dimap
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Fonte: 0112.000000

Programa de Trabalho: 108635/108637

Elemento de Despesa: 3.3.90.30/4.4.90.52

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal –
Comprasnet, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.

3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na 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 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
UFSJ, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

3.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no
§3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2 - Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
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4.3.2 - que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.3 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.4 - também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas
vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3.5 - que possuem servidor ou dirigente de órgão ou da UFSJ ou os responsáveis pela
licitação;

4.3.6 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

4.3.7 - que estejam inadimplentes, suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ;

4.4 - Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:

4.4.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5 - Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

4.5.1 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.5.2 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.3 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.4 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6 - Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248,
de 1991, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte
ordem:

4.6.1 - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

4.6.2 - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

4.6.3 - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal.

4.7 - A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será
feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos
fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008,
de 29 de dezembro de 2006.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm
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5 - DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.1.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

5.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

5.5.1 - Valor total do item;

5.5.2 - Marca;

5.5.3 - Fabricante;

5.5.4 - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;

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

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

5.7 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência
indicados no Termo de Referência.

5.8 - Deverá consignar expressamente o valor total do item, estando incluídas todas as despesas,
encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens sociais objeto deste Pregão Eletrônico. Nenhuma
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

5.8.1 - Deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

5.8.2 - O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com
apenas duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, valores cujo
preço contenha mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex:
0,0123, será empenhado 0,01.
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5.9 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6 - DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

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

6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

6.7.1 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
6.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período
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de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.

6.14 - Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n°
8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

6.14.2 - Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2
de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

6.15 - Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não
tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas
de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins
de aceitação pelo Pregoeiro.

6.15.1 - Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

6.16 - Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é
utilizada como um dos critérios de classificação.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro
divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

7.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo
de Referência e que apresente preço manifestamente inexequível.

7.3 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

7.4 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.5 - Após o término da etapa dos lances, o pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital, que deverá ser apresentado por meio de funcionalidade disponível no sistema, de
acordo com o solicitado pelo chat, em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema, sob pena de não aceitação da proposta.
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7.5.1 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

7.5.1.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.6 - Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem
de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto
manufaturado nacional.

7.7 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

7.7.1 - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

7.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

7.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.10.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.11 - Para os efeitos do Decreto nº. 7.174/2010 consideram-se bens e serviços de informática e
automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja
comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada.

7.12 - Para os bens e serviços de informática e automação, será assegurado o direito de preferência
previsto no artigo 3°, da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 4º,
5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.12.1 - Para os produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor
preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as
propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem,
para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

7.12.2 - Nessa situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.



8

7.13 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

I - produzidos no País;

II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

7.14 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.

7.14.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.15 - O exercício do direito de preferência disposto no Decreto nº. 7.174/2010 será concedido após
o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os seguintes
procedimentos, sucessivamente:

7.15.1 - aplicação das regras de preferência com a classificação dos licitantes cujas propostas
finais estejam situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência;

7.15.2 - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no item 7.15.1, na
ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou
superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame;

7.15.3 - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência,
observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - 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:

8.1.1 - SICAF;

8.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3 - 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).

8.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

8.2 - O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista segundo o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, §
3º, 13, 14 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.2.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.2.2 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.3 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

8.4 - Habilitação jurídica:

8.4.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio ww.portaldoempreendedor.gov.br;

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

8.4.4 - 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;

8.4.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.4.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
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8.4.7 - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos
termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

8.4.8 - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB
n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.4.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

8.5 - Regularidade fiscal e trabalhista:

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

8.5.2 - 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.

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

8.5.4 - 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;

8.6 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica,
por meio de:

8.6.1 - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.7 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

8.8 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), de acordo com a solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico, no prazo de 02 horas. Somente mediante autorização do
Pregoeiro será aceito o envio da documentação por meio do e-mail secol@ufsj.edu.br.
Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que
conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do
sistema (upload) ou e-mail, para a Equipe de Pregão da UFSJ, localizado na Praça Frei Orlando, 170
- Centro, “Campus Santo Antônio” – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei/MG, devendo,
obrigatoriamente, conter na parte externa: :
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 036/2017
PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.8.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.10 - Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será
convocado 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.

8.11 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

8.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.14 - Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática
e automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à habilitação, declaração,
sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa
ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos
requisitos estabelecidos nos subitens 4.7.

8.14.1 - Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o item 8.14
deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta.

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

9 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1 - 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.

9.1.2 – 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, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
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9.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.2.2 - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.

10.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11 - DOS RECURSOS

11.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

11.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

11.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
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12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 - 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.

12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

13 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1 - Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).

13.2 - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao
SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

13.2.1 - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.

13.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.4 - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

13.4.1 - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.

14 - DO PREÇO

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

14.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
vigente exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

17 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

17.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.

17.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que 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.

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

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

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

17.8 - 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.

17.9 - 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.

17.10 - 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.
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17.11 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

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

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

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

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 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%.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:

18.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.2 - apresentar documentação falsa;

18.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5 - não mantiver a proposta;

18.1.6 - fraude fiscal;

18.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;
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18.2 - 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.

18.3 – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

18.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

18.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

18.5 - 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.

18.6 - 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.

18.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

19.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando 170, sala 4.68, bairro Centro, cidade
de São João del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.

19.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

19.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5 - 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.

19.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

19.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
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20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo Pregoeiro.

20.2 - 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.

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

20.4 - 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.

20.5 - 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.

20.6 - 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.

20.7 - 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.

20.8 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.9 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização
da sessão pública.

20.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

20.11 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos
ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste
Pregão Eletrônico.

20.12 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e, também, fundamentado.
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20.13 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e
da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

21 - DO FORO

21.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir
qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

São João del-Rei, 15 de maio de 2017.

Quelma Aparecida de Araújo
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO

1 - DO OBJETO

1.1 - Aquisição de equipamentos para atender as necessidades dos laboratórios de ensino do
Departamento de Engenharia de Alimentos, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento:

DESCRIÇÃO
UNIDAD
E DE

MEDIDA
QUANTIDADE

VALOR
TOTAL

ESTIMADO
1 Autoclave vertical capacidade 100 litros unidade 1 R$ 10.205,00

2

Câmara de Germinação com Foto período/Alternância e
Umidade.- Gabinete construído em aço 1020 com tratamento
anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. - Câmara interna em
polipropileno com iluminação automática ao abrir a porta. - Porta
em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura branca. -
Isolamento em poliuretano expandido. - Suporte para 4 prateleiras
com distancia 115 mm. - Vedação da porta em perfil imantado. -
Circulação interna de ar forçada por micros ventiladores. -
Reservatório interno que proporciona umidade por evaporação
natural. - Sensor de temperatura PT 100, com leitura digital do set-
point e do processo. - Sistema de aquecimento através de
resistência blindada em aço inox AISI 304. - Painel adesivo frontal
em policarbonato texturizado a prova d’água, superior com
controladores de temperatura, chave geral liga/desliga e leds com
indicação de aquecimento e refrigeração, com teclado soft-touch. -
Tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos. - Pés
com regulagem e sapatas em borracha. - Cabo de força: trefilar
(duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug
de três pinos, NM 243 e ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: -
Capacidade de 364 litros. - Motor com compressor hermético de
1/8 HP, gás livre de CFC, com sistema auxiliar de ventilação do
compressor. - Refrigeração através de sistema ecológico livre de
CFC e com unidade selada. - Programação de temperatura de
segurança de no mínimo 2ºC abaixo e acima do set-point, com
alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar
perda de materiais incubados. - Segurança com sistema de
proteção de superaquecimento por termostato analógico. - 2
Controladores eletrônico de temperatura micro processado digital,
com sistema PID, para fazer alternância dos parâmetros. - 64
segmentos para utilização de Rampas e Patamares, possibilitando
o operador a configurar 08 rampas e 08 patamares de
aquecimento. - Simulação de Período Dia/Noite (Foto período)
através de 4 lâmpadas florescentes de 20 watts cada (reator
eletrônico de partida) para iluminação interna. - 2 controladores
horário (Foto período e Alternância) 24 horas com divisão de 15
em 15 minutos para programação de foto período e alternância de
temperatura. - Umidificador através de ultrassônico com controle
de nível. - Desumidificação através de refrigeração.

unidade 1 R$ 10.512,33

3 TACHO DE DOCE unidade 1 R$ 14.833,33
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• Fabricado totalmente em aço inox aisi 304
• Formato cilíndrico com fundo semiesférico
• Acessórios: Válvula de alívio ½ “(para regulagem de pressão do
equipamento)
• Manômetro ( para medição da pressão das camisas de vapor )
• Purgador ½ “ ( para retirada da umidade de vapor da camisa )
• Montado em estrutura de sustentação tipo viga U 4” em aço inox
• MOTOREDUTOR TRIFASICO com 3 cv de potência redução
1/30 acoplado ao eixo central
maciço inox 304 de 38mm Ø com conversor para monofásico
• Mexedores tipo ancora para melhor raspagem do doce
• Modelo Basculante (para melhor limpeza do tacho)
• Camisa (câmara de vapor)
• Possui tampa e exaustor independente
• Acabamento escovado sanitário interno e polido brilhante
externo. Capacidade 100x50

4

DESPOLPADOR TIPO TACHO
• Fabricado totalmente em aço inox aisi 304
• Formato cônico vertical
• Montado em estrutura de sustentação tipo viga U 4” em aço inox.
• Moto redutor trifásico acoplado ao eixo central com mexedor com
capa de proteção
• Modelo fixo com travas de segurança
• Saída lateral para casca
• Saída pelo fundo com tela inox com 3 mm de furação
• 02 telas com furação diferenciadas ( 4 e 5 mm )
• 01 tampo sem furação para utilizar o equipamento como batedor
• Acabamento sanitário escovado de alta qualidade.

unidade 1 R$ 12.833,33

5

MESA DE AÇO INOX
• Fabricada inteiramente em aço inox aisi 304
• Medidas : 2000 x 1000 x 900 mm / alt
• Pés com rodízios sendo 02 fixos e 02 giratórios, sendo os
giratórios com freio
• Tampo com abas laterais
• Reforço no fundo do tampo em vigas enrijecidas
• Pernas em tubo quadrado 40x40x1,5mm, reforçados com mãos
francesas em tubo 30x30x1,5mm
• Acabamento escovado sanitário
chapa de 2 mm de espessura

unidade 3 R$ 14.300,00

6

Seladora a vácuo com injeção de gás: Modelo de mesa / Sistema
de sucção e injeção de gases (com gas)
Painel digital 15 programas
Embala sem limite de comprimento
Capacidade para até 3 kg
Mordente de solda de 450 mm
Peso: 26 Kg / Alimentação: 220 volts
Modelo para saco - bola
Medidas: 250 x 580 x 460 mm

unidade 1 R$ 6.043,33

7

Processadora Modelo: CL 50 UltraCapacidade: Até 250
kg/hProcessador:1 Velocidade de 375 r.p.m.Boca grande
(superfície 139 cm²) que permite cotar legumes de tipo couve,
aipo, salada, tomate, etc.Boca cilíndrica (Ø 58 mm) prevista para
legumes compridos ou frágeis, garantindo uma excelente precisão
de corte.Disco expulsador concebido para ejetar perfeitamente e
assegurar um resultado incomparável para os produtos
frágeis.Possibilidade de 50 tipos de cortes. Fatiados, ondulados,
ralados, palitos, macedônia e batatas fritas. Ótima precisão e
qualidade de corte. CL 50
com 5 lâminas

unidade 1 R$ 8.991,67

8
Micro-destilador de álcool etílico com estrutura em aço inoxidável
e vidrarias de borossilicato com condensador do tipo bola.
Caldeira com controle da temperatura por potenciômetro e

unidade 2 R$ 8.892,53
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indicador do nível do reservatório. Capacidade de destilação
aproximada de 15 mL/min. Volume da caldeira e da amostra
aproximadamente 1000 mL e 80 mL, respectivamente.

9

Incubadora tipo shaker de bancada com agitação orbital e controle
de temperatura com sistema de refrigeração. Estrutura em aço
inox com volume da câmara de aproximadamente 60 litros.
Sistema de controle eletrônico de temperatura com alcance na
faixa de 5 a 60°C (precisão de ± 0,1°). Controle eletrônico de
agitação até 240 rpm. Capacidade para acomodar ao menos 12
erlenmeyers de 250 mL. Deve incluir plataforma para erlenmeyers
de 250 mL.

unidade 1 R$ 13.992,07

10

Estufa de Esterilização e Secagem DIGITAL ou ANALÓGICA e
INOX INTERNO - 85 L• Volume interno de 85 litros;• Estrutura
externa em chapa de aço, revestida com pintura epóxi
eletrostática;• Câmara interna e almofada da porta, em aço inox
430 com polimento tipo espelho;Câmara de aquecimento com
circulação do ar por convecção natural;• Porta em fecho
magnético, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais do
interior da câmara;• Sistema magnético para oferecer um bom
fechamento da porta;Vedação da porta em perfil de silicone;•
Faixa de trabalho mínimo de +15ºC acima da temperatura
ambiente a +200ºC;• Controlador eletrônico microprocessado,
programação e indicação digital da temperatura através de
termômetro digital com as funções programáveis ;• Resolução do
controle de temperatura de +/- 1ºC e homogeneidade do sistema
de +/- 5ºC;

unidade 5 R$ 22.416,77

11

Chapa Aquecedora Digital INOX - Plataforma INOX. Medidas:
Mínima de 25 cm X 25 cm e máxima de 50 cmX 50 cm.Compacta,
estrutura superior construída em aço inox AISI 430;Estrutura
inferior em base de aço carbono com pintura eletrostática a
pó;Sistema de aquecimento proporcionado através de uma
resistência tubular blindada de 600 Watts;Voltagem 220 V ou 110
Volts Temperatura indicada e controlada por termostato digital até
pelo menos 270 ºC;

unidade 4 R$ 5.624,47

12

Bomba de Vácuo
Palheta rotativa; Vazão de pelo menos 38 litros por minuto;
Manômetro e vacuômetro para controle; Depósito de óleo para
lubrificação permanente; Filtro de ar para retenção de impurezas;
Válvulas construídas em aço inoxidável; Possui sistema de pistão
isento de óleo com rolamentos blindados de lubrificação
permanente; Baixo ruído, vibração e longa vida util.
Voltagem 110 ou 220 Volts.;

unidade 3 R$ 5.479,01

13

Agitador Magnético Digital com Aquecimento- Capacidade Mínima
de 10 Litros. Tipo de controle: Digital
Plataforma em Alumínio
Temperatura máxima de pelo menos 280ºC
Capacidade Mínima de 10 Litros
Velocidade controlada por circuito eletrônico
Velocidade de agitação: até 2000 rpm
Voltagem: 110 volts ou 220 volts.

unidade 4 R$ 11.507,72

14
Conjunto de agitador magnético para peneiras + peneiras com
abertura entre 1 e 100mm e diâmetro entre 5-8 polegadas (mínimo
de 6 peneiras) + tampa + fundo.

unidade 1 R$ 8.196,92

15

Cronômetro digital: Para controlar tempo de produção, tempo de
reação de reagentes químicos e para uso geral. Timer digital com
alarme, fornece a possibilidade de contagem crescente e
decrescente. Na parte de trás da unidade - clip magnético que
funciona também como suporte. Contagem regressiva até 99
minutos. Dispara alerta sonoro ao final da contagem
Visor digital. Alarme . 4 tipos de fixação
Alimentação: 1 Pilha tipo AAA 1,5V (inclusa)
Dimensões: 80x70mm

unidade 5 R$ 401,78
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Acompanha manual de instrução.

16

Agitador mecânico - Cap. 20/25 L. Agitador Mecânico Digital
( Overhead Stirrer ), Capacidade de agitação de até 20 a 25 litros
de substância com viscosidade igual à da água;
Display LED indicador da velocidade com resolução de +/-1 rpm;
Voltagem 110 ou 220 Volts

unidade 5 R$ 14.455,03

17 Termômetro Pirômetro Infravermelho -60C a + 500C unidade 2 R$ 807,48

18 Motor trifásico com seis terminais disponíveis para bobina, com
potẽncia mínima de 0,33cv 2p 220/380V unidade 2 R$ 1.023,49

19 Voltimetro para painel elétrico com leitura de 0 a no máximo 600V. unidade 1 R$ 109,95

20

Inversor de frequência trifásico com potência mínima de 0,5CV
com controle vetorial (VVC: voltage vector control) ou V/F
(escalar), ajuste automático dos parâmetros do inversor a partir da
identificação (também automática) dos parâmetros do motor. Duas
entradas analógicas, pelo menos uma saída a relé e uma saída
analógica.

unidade 2 R$ 1.349,47

21

Multimetro digital de acordo com especificações: • Indicação de
Sobrefaixa: Dígito mais significativo (1).
• Proteção por Fusível para o Terminal de Entrada mA: Fusível de
250mA / 250V. Entrada 10A. Modo leitura capacitância e
indutância.
• Contagem Máxima do Display: 1999.
• Taxa de Amostragem: Aprox. 2~3 vezes por segundo.
• Coeficiente de Temperatura: 0.1 x (precisão especificada) / 1°C,
< 18°C ou > 28°C.
Armazenamento: -10°C a 50°C (14°F a 122°F), RH<85%.
• Indicador de Bateria Fraca: .
• Segurança / Conformidade: IEC1010 Sobretensão e Dupla
Isolação, CAT I 600V

unidade 8 R$ 454,51

22

Crioscopio eletrônico Características Principais: Faixa de medidas:
0 a 1000 °Hortvet. Resolução: 0,0001 °Hortvet ou 0,02 % de água.
Repetibilidade: 0,004 °C – (ISO 5764:2009 – IDF 108:2009).
Reprodutibilidade: 0,006 °C – (ISO 5764:2009 – IDF 108:2009).
Resultados em °H ou °C, e % de água adicionada. Tempo de
análise: 1:30 minutos (aproximadamente). Temperatura de
trabalho: 10 a 38 °C . Bomba Peristáltica p/ enchimento
automático do banho refrigerado
Auto Calibração com solução padrão: 422 e 621
Padrão de Crioscopia: Plateau, Tempo (30, 50, 60 ou 90 seg.) ou
Livre Gravação dos resultados das análises em memória flash
removível – PenDrive Ambiente de Trabalho: Temperatura
ambiente de trabalho: 10°C a 38°C. Temperatura da Amostra do
Leite: 5°C a 35°C. Umidade relativa do ar: 30% a 80%
aracterísticas Elétricas: Fonte de Alimentação: 100 a 230 VCA
(automático). Uso em Campo: Alimentação 12 V. Consumo de
energia: 50W Max.
Características Mecânicas:Dimensões (L x P x A): 210 x 210 x 170
mm. Peso: 4 kg. Gabinete em Aço Inox Escovado. Acompanha:Kit
de Solução para Calibração: 422/ 530/ 621 (500 mL) 24 Tubos de
Ensaio em Borosilicato de alta precisão, com indicação de volume
Suporte para Tubos de ensaio em aço Inox brilhante
PenDrive para gravação dos resultados
Solução Anticongelante (500 mL)
Manual de Operação e termo de garantia
Cabos para Conexão

unidade 1 R$ 13.969,70

23

Analisador ultrassonico de leite Impressora térmica serial interna
70 amostras/hora. Medidas em 50 seg. Parâmetros de Medidas:
Gordura 0 a 25% ; Temperatura da Amostra de leite (1 a 40°C);
Densidade até 1160 kg/m³;
Extrato Seco (SNF); Proteínas; Lactose; Água adicionada; Sólidos.
Bomba Peristáltica p/ limpeza automática. Auto Calibração sem
Computador Interface Amigável: Simples na

unidade 1 R$ 9.028,33
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Operação, Manutenção, Instalação e Calibração
Portátil. Pequena quantidade de leite p/ análise. Baixo consumo de
energia
Sem utilização de produtos químicos perigosos. Ajuste nas
Precisões das Medidas através de Interface RS-232. Possibilidade
de uso de Impressora padrão “POS”. Auto-calibração com duas
amostra de leite. Limpeza Automática
Temperatura de trabalho: 10°C a 40°C
Temperatura da Amostra Leite: 1°C a 40°C
Umidade relativa do ar: 30% a 80%
Fonte de Alimentação: 220 VCA
Tensão de alimentação: 12,0 a 14,2 VCC
Consumo de energia: 30W max.
Dimensões (L x P x A): 110x223x216 mm
Peso: 3,5 kg
Caixa em Aço Inoxidável
Acompanha o manual do equipamento e certificado de garantia.

24
Aparelho starter com 03 cubas de 10 litros com tampa e alça
Aquecimento por resistências elétricas (220 V). Fabricadas
totalmente em aço inox AISI 304.

unidade 1 R$ 4.285,00

25

Batedeira planetária: Material/Composição Polipropileno.
Velocidade 8 + Pulse
Capacidade da tigela/copo (em litros): 4 litros
Característica do copo/tigela/tampa: Polipropileno
Características dos batedores: 3 batedores de metal
Portátil (sem fio): Não
Recursos / Funções: Prepara massas leves e pesadas
Alimentação: Energia elétrica/ Voltagem 220V
Potência (w) 300W
Consumo (Kw/h) 0,15Kw/h
Cor: Branca
Conteúdo da embalagem: 1 batedeira; 3 batedores; 1
alimentador; 1 tijela de 4 litros; 1 manual do produto
Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 31x22,5x37cm
Peso aproximado do produto - Kg 3,5 kg
Termo de garantia.

unidade 3 R$ 1.544,80

26

Medidor de pH de bancada Calibração do instrumento em menos
de 3 minutos com soluções tampão de pH 4,01 / 7,01 e 10,01 ou
4,00 / 6,86 e 9,18.
Possibilidade de medição de pH, mV, ORP (potencial de oxi-
redução) e Temperatura da Amostra.
Efetua verificação do eletrodo automaticamente e indica seu real
estado, toda vez que a rotina de calibração é feita.
Especificação:
Faixa de pH - 2,00 a 20,00 pH Resolução pH - 0,01 pH Precisão
pH - ± 0,02 pH
Temperatura: Faixa de 0,00 a 100,0°C Resolução pH 0,01 ou 0,1
(pH selecionável) Precisão - ± 0,2°C Eletrodo: Ambiente a 60,0 C
Compensação automática de temperatura: Faixa de -20 a 120 °C
Mv: Faixa mV -1999,0 a 1999,0 mV Resolução - 0,1 mV Precisão -
± 0,2 mV
Display: LCD 16 Caracteres x 2 Linhas. Retro-iluminado
Alimentação - 90 a 240VAC, Fonte chaveada. Consumo -
2Watts
Dimensões - 170 x 90 x 200mm (LxHxP)
Peso Liquido - 3,2 kg
Eletrodo de pH combinado, com ponte salina, BLINDADO,
fabricado em vidro, com junção tipo anular
Manual instrução em português. Termo de garantia.
Sensor de temperatura PT1000 em aço Inoxidável
Suporte pantográfico para até 3 eletrodos.
Fonte de alimentação automática 96 a 240 Volts, fonte

unidade 2 R$ 4.567,46
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chaveada Acompanha:
Solução Tampão pH 7,01
Solução Tampão pH 4,01
Solução Tampão pH 10,01
Solução eletrólito KCL 3 molar

27

Termo-Higrômetro Digital Temperatura e Umidade Função máxima
e mínima;
umidade interna;
botão seletor de unidade de medição: °C ou °F;
botão temperatura interna/externa;
cabo de aproximadamente 2,40m;
Informações Técnicas
dimensões: 86x64x22 mm;
peso: 85g;
material: plástico ABS;
comprimento do cabo: ± 2,40 m;
pilhas: 1,5V - AAA;
faixa de temperatura interna: 0°C à 50°C (32°F à 122°F);
faixa de temperatura externa: -50° à +70°C (-58°F À 158°F);
resolução: 0,1°C / °F;
precisão: ± 1°C / °F;
faixa da umidade: 15% à 95% UR;
resolução: 1% UR;
precisão: ±5% UR.

unidade 3 R$ 452,03

28

Liquidificador: 8 velocidades , Capacidade do copo 2L , Jarra
Feita em Tritan / Motor 60 W /Voltagem: 110 V / Consumo:
0,6Kw/h/ Cor: preto Dimensões aproximadas do produto - cm
(AxLxP) 36,4x23x24cm / Peso: 1,97Kg Garantia: 24 meses /
Conteúdo da embalagem: Motor + Jarra + Filtro + Manual de
instrução e termo de garantia.

unidade 9 R$ 2.874,57

29

Termômetro digital tipo espeto com capa Para medição de
temperaturas em líquidos e sólidos perfuráveis, onde a haste
tenha contato total com a superfície a ser medida. Haste em aço
ínox com terminal pontiagudo. Visor em cristal líquido. Sensor
haste à prova dágua. Desligamento automático após 45min sem
operação. Função HOLD, onde fixa o valor apresentado no visor,
mesmo após o sensor ser retirado da substância. Faixa de
medição: -45ºC +230ºC Resolução: 0,1ºC;
Exatidão: De -20ºC +80ºC: ± 1 °C; De -45°C -19,9°C e 80,1°C
+200°C: ± 2 °C.
Exatidão no restante da escala: ± 2,5 °C; Tamanho da haste:
127mm;
Alimentação: LR 44x1,5V; Vida útil de: 6.000 horas; Temperatura
de armazenamento: -10°C a +50°C

unidade 11 R$ 665,72

30

Extrator de lipídeos tipo soxhlet com 6 condensadores serpentina:
Construído em chapa de aço em epóxi eletrostático; Resistência
cerâmica; Controle eletrônico de temperatura; Conjunto de vidraria
em borosilicato, composto de reatores, condensadores de grande
superfície de condensação; Extratores com "stop flow" em resina
antiaderente (PTFE); Suporte para acomodar os condensadores;
Reatores encaixados em suportes de alumínio; Sistema de
refrigeração com divisores de fluxo e alimentador único; Cabo de
força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um
terra, atendendo a nova norma ABNT14136; Dedais, suportes
metálicos para os dedais, mangueiras para o sistema de
refrigeração e manual de instruções.

unidade 2 R$ 23.762,46

31

Balança semi analítica Especificações Técnicas:B77
Capacidade: 6200g;
Leitura: 0,01g
Repetibilidade: ≤ 0,01g;
Linearidade: ± 0,02g;
Tamanho do Prato: 170x180mm;

unidade 2 R$ 7.739,01
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Tempo de resposta: 1,5 – 2,5s;
Temperatura de operação: 5 a 40°C;
Dimensões: 190 x 317 x 78mm (L x P x A);
Classe II;
Consumo de energia: 12VA;
Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg;
Saídas de dados em intervalos;
Saída RS232
Comutação automática para funcionar de 110V a 240V.

Acomanha: 01 Fonte de alimentação, termo de garantia e 01
Manual de instruções.

32
Agitador rotativo para tubos: que inclua a faixa de Velocidade 8 a
22 rpm, Capacidade para no mínimo 22 tubos, Velocidade
ajustável, 220V

unidade 1 R$ 1.469,00

33

Centrífuga de bancada:Para tubos de 15mL; Pés de borracha
aderentes; Dispositivo de desligamento do motor ao abrir a tampa;
Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; Caçapas porta tubos
em plástico de grande resistência tipo pendular; Velocidade
máxima de 3000 a 4000 rpm; Controlador eletrônico de tensão
para velocidade; Painel com regulagem de velocidade e chave
liga/desliga. Acompanha manual de instrução. Certificado de
garantia de 1 ano.

unidade 1 R$ 4.028,55

34

Espectrofotometro UV VISIVEL: Espectrofotômetro Digital UV-
Visível Faixa 190-1000nm; Exibe comprimento de onda,
absorbância e transmitância. Acompanha: cubetas de vidro de
10mm de caminho óptico e cubetas de quartzo de 10mm de
caminho óptico; Manual de instruções; Cabo de força; Capa para
proteção contra poeira; Certificado de garantia de 1 ano.

unidade 2 R$ 33.922,54

35

Bomba a vácuo livre de óleo para solvente:Bomba de Vácuo
Isento de Óleo; própria para utilização em processos com vapores
de solventes;
Vácuo: de 660mmHg ou 740 mmHg

unidade 3 R$ 7.459,92

36

Banho de ultratermostático e circulação: Tanque em aço inox 304
sem soldas e com cantos arredondados; Volume do tanque mín.
7L; Função de aquecimento e resfriamento; Faixa de temperatura
mín. de -20°C a +100°C; Controlador de temperatura; Sensor de
temperatura “Pt 100”; Aquecimento por meio de resistência tubular
blindada; Resistência acionada por Rele de estado sólido (chave
estática); Bomba de circulação externa com vazão de no mínimo 5
L / min. Permite circulação externa, acessórios inclusos.

unidade 2 R$ 11.828,21

37

Estufa de Secagem 150 Litros: Estrutura externa com chapa de
aço revestida em epóxi eletrostático; Porta com fecho a direita e
abertura para a esquerda; Vedação da porta com perfil de silicone;
Trinco de pressão para oferecer um bom fechamento da porta;
Três trilhos na câmara interna para movimentar a
bandeja;Controlador eletrônico microcontrolado de temperatura,
indicação digital da temperatura programável; com funções de set
point auto sintonia e PID com duplo display; Temperatura mínima
de 50°C ; Temperatura máxima de 200°C; Modelo com uma porta;
Homogeneidade na câmara: ± 5°C em um ponto; Precisão do
sensor tipo J, conforme norma ASTM E230; Acompanha cabo de
força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um
terra; Acompanha prateleiras e manual de instrução.

unidade 1 R$ 5.493,82

38

Refratômetro de bancada: Utilizado para soluções Aquosas,
Alcoólicas, Óleos, Ceras, Xaropes, Tinturas, Resinas, entre outros;
Ocular para ajuste (visualização) da escala; Prisma principal;
Entrada para banhos termostáticos; Para trabalhos com soluções
em temperaturas de até 65ºC; Os valores podem ser lidos em
Índice Refrativo ou % Brix; Índice Refrativo: 1,300 – 1,700nD;
Precisão em IR: ± 0,0002 nD; Valor mínimo da consistência do
açúcar: 0,25% Brix; Solução de açúcar: 0 a 95% Brix
(concentração); Precisão em Brix: ± 0,2%.

unidade 2 R$ 7.709,14
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39

Banho ultrassom: Tanque com capacidade mínima de 2,5 litros;
Construído em aço tratado com pintura eletrostática; Tempo com
indicação digital mín. 60 minutos; Tanque em aço inox AISI 304;
Dreno lateral; Sistema Automático de seleção Voltagem 110/220V;
Frequência 50/60Hz; Potência Ultrassônica de 135 Watts RMS;
Protetor de superaquecimento; Cesto em aço inox perfurado;
Tampa acrílica.

unidade 2 R$ 4.303,03

40

Balança semi-analítica (0,01): Auto ajuste por meio de peso
interno; Funções contagem de peças, percentual, pesagem de
animais, densidades sólidas e líquidas; Visor LCD com retro
iluminação; Legibilidade de 10mg, duas casas decimais;
Resolução 0,01g; Repetitividade 0,02g; Linearidade 0,03g; Tempo
de estabilidade 4 segundos; Diâmetro do prato de pesagem mín:
15 cm; Capacidade mín. 3200g

unidade 4 R$ 12.227,04

41 Bomba peristáltica: Fluxo de amostragem mín. 120 ml/min,
controlada por microprocessador unidade 1 R$ 7.178,75

42

Destilador de água de bancada: Capacidade: 4 litros
Potência: 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts
Voltagem: 127 ou 220V
Frequência: 60 Hz

unidade 4 R$ 3.802,25

43

Mixer processador de alimentos:Equipamento 3 em 1 com Batedor
e Mini Processador Branco e Cinza. Potência:400W. 2 velocidade.
Capacidade da tigela/copo-1 litro. Característica do
copo/tigela/tampa-Copo plástico. Características dos batedores-
Batedores de metal. Com trava de segurança.
Alimentação:Energia elétrica. Voltagem 110V . Potência (w) 400W.
Consumo (Kw/h) 0,4kW. Cor Branco. Conteúdo da embalagem:
Mixer, jarra de 600ml, mini processador, batedor de ovos, manual
de instruções e garantia. Garantia do fornecedor: 24 meses. Peso
aproximado do produto -1,4kg.

unidade 4 R$ 742,20

44 Batedeira: motor de no mínimo 250 watts; três velocidades; 220V unidade 3 R$ 333,88
45 Freezer Vertical : Freezer Vertical; Frost Free; 197 Litros; 220V unidade 3 R$ 5.221,92

46
Fogão elétrico 1 boca: Com botões fixos, pés, fio terra, resistência
elétrica blindada em aço inox, chapa de aço com pintura
eletrostática e alças de material thermo-isolante; 220V.

unidade 2 R$ 448,41

47

Armário corta-fogo para inflamáveis: Tipo: Gabinete - Cor:
Vermelha (Produtos Inflamáveis em geral ou Tipo: Combustível -
Classe III (Storage Combustible Class III)) - Medida Mín.:
100x100x45cm - 2 Portas

unidade 1 R$ 3.430,06

48 Aquecedor elétrico de água: Aquecedor de água encanada; 220v;
4800w;Instalação Externa. unidade 1 R$ 119,88

49

Conjunto completo de 3 câmaras frias contendo porta
independentes e parede isolantes próprios para sistemas de
refrigeração/congelamento em indústrias de alimentos e todo o
sistema de refrigeração/congelamento e controle para atender as
temperaturas de trabalho exigidas (compressores, evaporadores,
controladores e etc..). Incluso a instalação. Câmara de
refrigeração 1 com area de 6,66 m², pé direito de 3,0 m e
temperatura de trabalho de 8°C. Câmara de refrigeração 2 com
area de 7,78 m², pé direito de 3,0 m e temperatura de trabalho de
1°C. Câmara de congelamento 3 com area de 9,29 m², pé direito
de 3,0 m e temperatura de trabalho de -18°C.

unidade 1 R$ 47.350,00

50 Camara de Fermentação controlada de Pão com espaço para no
mínimo 20 esteiras unidade 1 R$ 5.668,92

51

Cilindro laminador (Similar Gpaniz CL 300 SL): Produção: 2Kg.
Potência: motor de 1/4 ou 1/2 CV. Velocidade: 66 RPM.
Dimensões: 620 x 390 x 440 mm. Dimensões dos rolos: 63,5 x
300mm. Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro,
montados em mancais de ferro fundido. Rolamentos com
blindagem especiais. Redução de velocidade através de polias e
engrenages cokm correntes ASA 35. Aramado sobre os rolos.
motor totalmente fechado. bivolt

unidade 1 R$ 3.437,57
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52

Divisora de massa com pedestal (similar a Gpaniz DV 30): 30 pães
por operação, dimensões: 420 x 385 x 620mm, Base, navalhas de
corte e eixo dentado em aço carbono. Base revestida em aço
inoxidável. Estrutura e engrenagem da alavanca em ferro fundido

unidade 1 R$ 2.442,41

53

Modeladora de pão (similar a Gpaniz MPS 350): Potência: motor
de 1/4 CV. velocidade: 365 RPM. Voltagem: bivolt. Dimensões:
1110 x 565 x 750mm. Retorno automático. Esteira transportadora
para cilindro. Cilindros em aço SAE 1020 revestidos em cromo
duro.Rolamentos blindados.

unidade 1 R$ 4.605,60

54

Nobreak 6kva 230V: Capacidade de Potência de Saída: 4200
Watts / 6000 VAPotência Máxima Configurável: 4200 Watts / 6000
VA. Tensão nominal de saída: 230V. Nota sobre a tensão de
Saída: Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida
nominal. Distorção da Tensão de Saída : inferior a 3%. Freqüência
de Saída (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz
ajustável pelo usuário +/- 0.1. Outras tensões de saída: 220,240.
Fator de Crista: 3 : 1. Topology: Conversão Dupla Online. Tipo de
Forma de Onda: Onda senoidal. Conexões de Saída:(8) IEC 320
C13 , (2) IEC 320 C19 , (4) IEC Jumpers . Bypass: Bypass interno
(automátino e manual)Entrada: Tensão nominal de entrada: 230V.
Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing). Tipo de
Conexão de Entrada: Hard Wire 3-wire. Intervalo de tensão de
entrada ajustável para as principais operações: 160 – 280V.
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais
operações:100 – 280V. Outras Tensões de Entrada: 220,240.
Baterias & Tempo de operação.
Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de
manutenção : a prova de vasamento. Baterias Pré-Instaladas: 2.
Tempo de recarga típico: 2.50 hora(s). Cartucho de substituição de
bateria: RBC44. Quantidade de RBC™: 1. Opções de autonomia
estendida para: APC Smart-UPS RT 6000VA 230V.Comunicação
& Gerenciamento: Porta de interface: DB-9 RS-232,RJ-45 10/100
Base-T,SmartSlot. Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados: AP9631.
Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e
bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
e Bypass. Alarme sonóro: Soar alarme quando na bateria : Alarme
distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre
carregado. Desligamento de Emergência (EPO): Sim. Proteção
contra surtos e filtragem. Classe de surto de energia: 480 Joules.
Filtragem: Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do
surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de ’clamping’ zero : de
acordo com UL 1449Ambiente de Operação: 0 - 40 °C. Umidade
Relativa de Operação: 0 – 95%. Elevação de Operação: 0-3000
metros. Temperatura de Armazenamento: -15 - 45 °C. Umidade
Relativa de Armazenamento: 0 – 95%. Elevação de
Armazenamento: 0-15000 metros. Ruído audível a um metro da
superfície ou unidade: 55.00 dBA. Dissipação térmica on-line:
1221.00 BTU/hora. ConformidadeGarantia Padrão: Reparo ou
subtituição por 2 anos,garantias opcionais no local
disponíveis,disponibilidade de garantias estendidas opcionais.
Atendimento a normas ambientais: Isenção RoHS 7b,Diretrizes
RoHS para a China,Norma REACH: Não contém substâncias
altamente preocupantes (SVHC), Bateria de Lítio**Tempo para
recarregar uma bateria até 90% da plena capacidade, após
descarregar até o desligamento, usando uma carga classificada
para ½ da capacidade máxima do No-Break.

unidade 1 R$ 8.000,66

55

Determinacao de Acides Volatil e Acucares Redutores em
Alimentos e Bebidas: Estrutura:
- caixa em chapa de aco inox AISI 430 com pintura eletrostatica
em epoxi
- haste em aco inox AISI 304, com pinca tipo Castaloy para bureta
- suporte para instalacao do becker com o material condensado

unidade 3 R$ 14.406,44
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- dimensoes em mm.: L=300 x P= 250 x A= 620
Vidraria:
- vidro em borosilicato:
- caldeira semi embutida, com torneiras "stop flow", com protetor
em acrilico
- cuba com copo dosador e torneiras "stop flow"
- condensador tipo serpentina
- becker de 250 ml. para coleta do condensado
Termostatizacao:
- controle da temperatura da caldeira, com variador eletronico
analogico, da potencia da resistencia
- resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304, instalada em
rolha de silicone
- abastecimento automatico por valvula solenoide
Energia:
- cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla
isolacao, com plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR
14136
- 750 watts, 220 volts, 60 hz

56

Mini alambique para aguardente: ALAMBIQUE TOTALMENTE
CONSTRUIDO EM COBRE BATIDO CHAPA 1,2 mm ,
CAPACIDADE TOTAL DE 20 LITROS SENDO 15 LITROS DE
CALDO, MODELO CAPELO COM SERPENTINA PARA
RESFRIAMENTO, FLANGES E TAMPA EM METAL ANTI-
CORROSIVO, COM DORNA DE FERMENTAÇÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL, SACARÍMETRO, ALCOOMETRO E QUEIMADOR
A GÁS EM FERRO FUNDIDO

unidade 1 R$ 2.025,00

57

CONDUTIVIMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA, Mede
condutividade em águas ( S/cm); Mede STD ( Sólidos Totais
Dissolvidos) com fator programável; Mede condutividade em álcool
( S/m); Sensor de temperatura individual fabricado em aço inox,
podendo-se usar o equipamento como termômetro;
Compensação de temperatura automática em todas as
escalas; Display alfanumérico fornece mensagens que guiam o
usuário e impedem erros de utilização;

unidade 1 R$ 2.105,67

58

Micro cervejaria 50 litros: - Tanque em aço inox de 50 litros úteis
( 87 litros capacidade Total). Filtro em aço inox. Filtração por
gravidade simples, prático e sem sujeiras. Resfriador do mosto em
aço inox com 18 metros (tipo serpentina). Aquecimento por
resistência elétrica de 7.000wats com extensa área de dissipação
do calor, evitando assim queima de sedimentos do malte.
Controlador de temperatura com RAMPA AUTOMÁTICA. Alças
em aço inox para fácil locomoção do equipamento. Puxador do
filtro em aço inox. Equipamento Monofásico 220v. Bomba
Sanitária alimentícia em aço inox. Whirlpool feito através da
bomba sanitária para melhor limpidez do mosto. Fundo Cônico
para acumulo do trub.
Guincho para levantar o cesto de filtragem.

unidade 1 R$ 11.247,33

59 Contator com bobina 220V de no mínimo 6A unidade 6 R$ 229,48
60 Disjuntor tripolar com corrente mínima de 15A unidade 1 R$ 41,68

61 Botão duplo BD + Normalmente Aberto + Normalmente Fechado
para painel elétrico unidade 2 R$ 69,85

62 Seletor knob curto 3p + 02 bloco Normalmente Aberto para painel
elétrico unidade 1 R$ 43,94

63 Mini disjuntor tripolar 10A unidade 1 R$ 34,28

64 Dessecador de vidro (25 cm): Dessecador Completo com luva em
vidro borossilicaro de Ø250mm unidade 5 R$ 4.558,57

1.2 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 459.277,28 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).
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1.3 - Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento
provisório, se a garantia for do fabricante, ou do recebimento definitivo, se a garantia for do
fornecedor.

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá as necessidades dos Laboratórios do
Departamento de Engenharia de Alimentos do Campus de Sete Lagoas da UFSJ no atendimento das
aulas práticas.

2.2. A aquisição dos equipamentos de laboratório de ensino descritos acima foi autorizada mediante
a liberação de recurso financeiro pela reitoria para suprir parcialmente as necessidades dos
Laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos do Campus de Sete Lagoas da UFSJ.

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1 - O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de
empenho, em remessa única, no seguinte endereço: Campus SETE LAGOAS, Rodovia MG-424, km
47, SETE LAGOAS-MG, no horário das 08h30min às 11h30min e de 14h às 17h, sendo o frete,
carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio.

4.2 - Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

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

4.4 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.

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

4.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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5.1 - São obrigações da Contratante:

5.1.1 - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

5.1.3 - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

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

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

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1 - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2 - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

6.1.5 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.7- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
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7 - DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam 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.

9 - CONTROLE DA EXECUÇÃO

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

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

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

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

10.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

10.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 - fraudar na execução do contrato;

10.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5 - cometer fraude fiscal;

10.1.6 - não mantiver a proposta.

10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
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10.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

10.2.2 - multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos);

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

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

10.2.5 - 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;

10.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.7 - 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;

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

10.3.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

10.4 - 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.

10.5 - 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.

10.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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Sete Lagoas, 21 de Fevereiro de 2016.

________________________________________________
Professor: Mateus da Silva Junqueira

Chefe do Departamento de Engenharia de Alimentos
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ANEXO II

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO
ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN
RFB nº 1.244/2012)

Ilmo. Sr.
(pessoa jurídica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da
pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto
no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data......................................................

Assinatura do Responsável


