
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015
PROCESSO Nº. 23122.106372/2014-71

 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 36307-352, por intermédio do Pregoeiro 
designado  pela  Portaria  nº  340  de  15  de  maio  de  2013,  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 E POR GRUPO, 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 14 de 
dezembro de 2006, pelo Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto no 3.555, de 
08 de agosto de 2000, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, Decreto 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, pelo Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 
2001,  com  as  alterações  impostas  pelo  Decreto  nº  4.485,  de  25  de 
novembro  de  2002,  e  demais  legislações  pertinentes  e,  ainda,  pelo 
estabelecido no presente Edital e seus Anexos. 

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição eventual de extintores 
de incêndio (novas aquisições com carga) e recargas para extintores pertencentes à UFSJ, 
para  um  período  de  12  (doze)  meses,  conforme  especificações  e  condições  gerais  do 
fornecimento  contidas  neste  Edital  e  seus  anexos,  que  poderá  ser  extraído  nos  sítios: 
http://www.ufsj.edu.br/dimap ou www.comprasgovernamentais.gov.br .

1.2 - A licitação será composta por um grupo (itens 1 a 10), e por itens conforme tabela constante do 
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse. 

2 - DA ABERTURA

2.1 – A Abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
(comunicação pela internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de 
acordo com a legislação mencionada neste Edital. Todas as referências de tempo neste Edital, no 
aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF.

2.2 -  DATA PARA ENTRADA DA PROPOSTA DO ITEM NO COMPRASNET:  a partir da data da 
liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 25/02/2015, às 09:00 horas. 
UASG: 154069
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.ufsj.edu.br/dimap


2.3 - 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

ANEXO III – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.4 - Dotação Orçamentária e Estimativa

2.4.1 -  Conforme Decreto Nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013,  art.  7º,  parágrafo 2º,  “Na 
licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”.

2.4.2 - O valor estimado para aquisição do objeto é de  R$ 42.487,59 (quarenta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos), conforme consta dos autos.

2.5 – Órgãos Participantes

2.5.1 - Órgãos Participantes: não houveram.

2.5.2 – O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do 
registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de 
consumo,  local  de  entrega  e,  quando  couber,  cronograma  de  contratação  e  respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993,  e da Lei  nº 10.520,  de 17 de julho de 2002,  adequado ao registro de preços do qual 
pretende fazer parte, devendo ainda:

2.5.2.1 - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente;

2.5.2.2 - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de 
Registro  de  Preços,  sua  concordância  com  o  objeto  a  ser  licitado,  antes  da  realização  do 
procedimento licitatório;

2.5.2.3 - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

2.5.3 – Cabe ao órgão participante aplicar,  garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades  decorrentes  do  descumprimento  do  pactuado  na  ata  de  registro  de  preços  ou  do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e 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. 

3.2 - Para os itens com valor abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) terão participação exclusiva 
de microempresas e empresas de pequeno porte, e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 
11.488, de 2007.



3.3 - Como condição de participação no Pregão a licitante deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.3.1 - 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;

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

3.3.3 - 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;

3.3.4  -  que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução 
Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

3.3.5 - se for o caso, que o produto por ele ofertado é manufaturado nacional, conforme os 
regulamentos técnicos pertinentes e as normas técnicas brasileiras aplicáveis, para fins de aplicação 
da margem de preferência.

3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados:

3.4.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal,  
Estadual ou Municipal,  suspenso, ou que por estas tenha sido declarada inidônea nos termos do 
artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

3.4.2 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição;

3.4.3 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.4.4 - que estiverem inadimplentes com a UFSJ;

3.4.5 - quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993:

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

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

3.4.6 - que estejam suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ;

3.4.7  -  com  falência,  recuperação  judicial,  concordata  ou  insolvência,  judicialmente 
decretadas ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação;

3.4.8 - que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°,  
inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

3.5 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

4 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 



4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
(a) Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,  
exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  no  endereço  secol@ufsj.edu.br.  O  pedido  de 
esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas.

4.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar, na forma eletrônica, os termos do presente Edital até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, cabendo 
ao(à) Pregoeiro(a) decidir  sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  A impugnação 
deverá ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail secol@ufsj.edu.br.

4.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar 
as  falhas  ou  irregularidades  supostamente  existentes  no  Edital  até  o  2º  (segundo)  dia  útil  que 
anteceder  à  data  da  abertura  da  sessão  pública  do  Pregão  Eletrônico,  hipótese  em  que  a 
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.

4.3 -  Os pedidos de impugnações e esclarecimentos,  bem como as respectivas respostas serão 
divulgados pelo Pregoeiro no Comprasnet.

4.4 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento dos prazos legais.

4.5 -  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que  se deu  o  texto  original,  reabrindo-se o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 - 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.

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

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 
seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº. 5.450/05).

5.4 - 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 (§ 5º, art.3º do Decreto nº. 5.450/05).

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

Observações:

a) a participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções,  não cabendo, 
após sua abertura, alegação de desconhecimento de quaisquer itens ou reclamação quanto ao seu 
conteúdo.  Antes de elaborar  sua proposta,  as licitantes deverão ler  atentamente o edital  e seus 
anexos.

b) As especificações dos itens deste Edital em nenhum momento serão substituídas pelas 
descrições  resumidas,  constantes  no  Aviso  divulgado  no  site 
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www.comprasgovernamentais.gov.br.  Em caso de divergência nas especificações dos itens 
da nota de empenho, prevalecerão as do Termo de Referência deste Edital.

c) Será obrigatório  o preenchimento da descrição com informações e características completas 
sobre o material a ser adquirido no campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” onde se tinha 
“Descrição Complementar” no site  Comprasgovernamentais, sob pena de desclassificação. Poderá 
não ser aceitas as propostas que somente descrevem no referido Campo: “CONFORME O EDITAL”.

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS E DOCUMENTOS 

6.1 - 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.

6.1.1  -  Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta 
anteriormente apresentada, conforme preceitua o art. 21, § 4º, do Decreto nº. 5.450/05.

6.2 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como verdadeira e firme sua proposta e subseqüentes lances, se for o 
caso,  (artigo  13,  inciso  III,  Decreto  5.450/05),  bem como acompanhar  as  operações no sistema 
durante  a  sessão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da 
inobservância de quaisquer  mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, 
inciso IV, Decreto 5.450/05). 

6.3 - O pregoeiro analisará o objeto e o preço ofertados relativos e avaliará a conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a 
exclusão da proposta. Uma vez executado este procedimento, o pregoeiro fará a divulgação das 
propostas aceitas.

6.4 - Após o término da etapa dos lances,  a licitante detentora da melhor oferta para o item, 
deverá apresentar pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou via sistema comprasnet, quando solicitado 
pelo chat, a proposta digitada,  acompanhada(s) de catálogos do(s) equipamento(s) e materiais 
quando solicitados, em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema e, sem 
alternativas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada pelo representante legal. Deverá conter o 
número do item, atender  aos padrões de especificação e guardar perfeita  caracterização com o 
objeto licitado, em conformidade com a descrição contida no Termo de Referência. Deverá, ainda, 
conter o valor total, em conformidade com os lances ofertados, bem como a marca e fabricante dos 
produtos ofertados. Os originais deverão ser enviados via correio, no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, 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: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2015
PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.4.1 - 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.

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

6.4.3 - O prazo de entrega do objeto licitado será de até 10 (dez) dias após recebimento do 
empenho e a validade da proposta deverá ser de no mínimo 12 meses. 
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6.4.4 - Os locais de entrega e instalação serão as edificações da UFSJ, nos três (03) 
campi da sede (São João del Rei) e nos órgãos subordinados à UFSJ , sendo o frete, carga e 
descarga por conta do fornecedor até o local do armazenamento.

6.4.5 - Deverá conter o prazo de pagamento de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do 
objeto e estar em conformidade com as condições deste edital e seus anexos e conter: razão social,  
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente, praça de 
pagamento, e-mail. Deverá conter a marca/fabricante do material e/ou equipamento ofertado.

6.4.6 - 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.

6.4.7 - Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência.

6.5 -  A apresentação da proposta implica  plena aceitação,  por  parte do licitante,  das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

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

7.2 - O Pregoeiro desclassificará as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência.

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

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

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

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

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

7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item.

7.6  -  Os  licitantes  deverão  manter  a  impessoalidade,  não  se identificando,  sob  pena  de  serem 
excluídos do certame pelo Pregoeiro.

7.7 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos

7.8 - Será considerada aceitável a proposta que:



a) atenda a todos os termos deste Edital;
b) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos estimados e com as 
disponibilidades orçamentárias da UFSJ.  Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo 
para aquisição definido no Termo de Referência. 

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

7.9.1 - Caso o licitante não tenha interesse em baixar o seu lance, em relação ao primeiro 
colocado,  este  poderá  oferecer  lance  inferior  ao  último  por  ele  ofertado,  sendo  registrado  pelo 
Sistema, conforme determina o § 3º do art. 24 do Decreto nº. 5.450/2005.

7.10 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar pelo Sistema.

7.11 -  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada à identificação do detentor do lance.

7.12  -  No  caso  de  desconexão  com o  Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  competitiva  do  Pregão 
Eletrônico,  o sistema eletrônico poderá permanecer acessível  aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

7.13 -  Quando  a  desconexão  persistir  por  tempo superior  a  dez  minutos,  a  sessão  do  Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro  aos 
participantes.

7.14 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 
emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, 
aleatoriamente,  determinado também pelo sistema eletrônico,  findo o qual  será automaticamente 
encerrada a recepção dos lances.

7.15 - O sistema aponta a licitante de melhor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do 
lance de menor valor.

7.16 - 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

7.17 - Eventual empate entre propostas, 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:

7.17.1 - produzidos no País;

7.17.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

7.17.4 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 
qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



8.1 - As propostas de preços serão julgadas pelo  critério de MENOR PREÇO POR ITEM E POR 
GRUPO, dentro das especificações solicitadas. 

8.1.1 -  Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no 
Termo de Referência. Apesar o critério de julgamento do Grupo 1 ser o menor valor global do 
grupo, não serão aceitas propostas com valores acima dos preços máximos definidos por 
item,  ou  seja,  os  valores  ofertados  no  item  deverão  estar  dentro  dos  valores  máximos 
estabelecidos para o mesmo, sob pena de desclassificação da proposta.

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

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

8.2.2  -  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. 

8.3 - A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério 
do pregoeiro, que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico.

8.4 -  O Pregoeiro  poderá solicitar  ao licitante  que envie  imediatamente documento contendo 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,  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.

8.5 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade  e  desempenho,  não  possa  ser  aferida  pelos  meios  previstos  no  subitem  anterior,  o 
Pregoeiro solicitará que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra de acordo com 
as especificações, sob pena de não aceitação da proposta. O prazo para envio será de 02 (dois) dias 
úteis a contar da notificação pelo pregoeiro durante a sessão pública.

8.5.1 - As amostras deverão ser identificadas constando o número do Pregão, razão social da 
licitante, número do CNPJ da licitante.

8.5.2  -  No  caso  de  não  haver  entrega  da  amostra  ou  ocorrer  atraso  na  entrega,  sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.5.2.1  -  Se  a(s)  amostra(s)  apresentada(s)  pelo  primeiro  classificado  não  for(em) 
aceitável(eis),  o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado.  Seguir-se-á  com  a  verificação  da(s)  amostra(s)  e,  assim,  sucessivamente,  até  a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8.5.3  -  Os  exemplares  colocados  à  disposição  da  Administração  serão  tratados  como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise.

8.5.4  -  Os  licitantes  deverão  colocar  à  disposição  da  Administração  todas  as  condições 
indispensáveis  à  realização  de  testes  e  fornecer,  sem  ônus,  os  manuais  impressos  em  língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.



8.5.5 - Se após a homologação a empresa não retirar as amostras no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a administração não se responsabilizará por eventuais danos ou extravios das amostras.

8.6 -  Se a proposta ou lance de menor valor  não for aceitável,  ou,  se o licitante desatender as 
exigências  habilitatórias,  inclusive  com relação à aceitabilidade da amostra,  quando solicitada,  o 
pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  o  lance  subseqüente,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e 
procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.6.1 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido melhor preço, não se admitindo negociar condições diferentes 
daquelas previstas neste Edital.

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

8.7 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

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

8.9 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital.

8.10  -  Não  poderá  haver  desistência  das  propostas  e  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o 
proponente desistente às sanções constantes neste Edital.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1 -  Como condição prévia  ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor  da 
proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 - SICAF;

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

9.1.3 - 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).

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

9.3  -  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.

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

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

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


A verificação se dará mediante consulta on line, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado ser 
impresso e anexado ao processo.

9.4.2 - Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de 
validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 
sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 01 (uma) hora, documento válido 
que comprove o atendimento às exigências  deste Edital,  sob pena de inabilitação,  ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte e das cooperativas conforme disposto no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.5  -  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 e Regularidade Fiscal e trabalhista:

9.5.1 - Habilitação jurídica: 

9.5.1.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis;

9.5.1.2  -  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais  ou  empresa  individual  de 
responsabilidade  limitada:  ato  constitutivo  em  vigor,  devidamente  registrado,  e,  no  caso  de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

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

9.5.1.4 - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

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

9.5.2 - Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.5.2.2 - prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, 
do Decreto nº 6.106/07); 

9.5.2.3 - prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

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

9.5.2.5  -  Relativo  à  regularidade  trabalhista  deverá  ser  apresentada  prova  de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de 
Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  em atendimento  a  Lei  nº.  12.440,  de 07  de julho  de 2011  e  da 
Resolução do Tribunal Superior do Trabalho nº. 1.470, de 24 de agosto de 2011.

9.6  -  Os  documentos  exigidos  para  habilitação  relacionados  nos  subitens  acima  deverão  ser 
apresentados pelos licitantes via e-mail secol@ufsj.edu.br, no prazo de 02 horas após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo 



de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde 
que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas após encerramento da fase de lances.

9.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
ser inabilitado. Caso o licitante tenha alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, 
ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico,  prorrogável  por  igual  período,  para a  regularização  da documentação,  pagamento  ou 
parcelamento do débito,  e emissão de eventuais  certidões negativas  ou positivas  com efeito  de 
certidão negativa. 

9.7.1  -  A  prorrogação  do  prazo  a  que  se  refere  o  subitem  anterior  deverá  sempre  ser  
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante,  a não ser que exista urgência  na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

9.7.2  -  A  não-regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a 
inabilitação  do  licitante  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  Edital,  sendo  facultado  à 
Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  ou  revogar  a 
licitação.

9.7.3 - Não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício social (artigo 3º do Decreto nº. 6.204/2007).

9.8 - Deverá ser enviada a declaração de empresa optante pelo Simples, se assim for. (ANEXO II)

9.9  -  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.

9.9.1 - No caso de inabilitação,  o Pregoeiro retomará o procedimento a partir  da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação.

9.10 - A apresentação de declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
(subitem 3.3 do Edital) sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, no 
artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00, no artigo 28 do Decreto nº. 5.450/05.

9.11 - A qualificação técnica deverá ser comprovada mediante apresentação de:

9.11.1 - Registro no Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO – atestando que a licitante está apta a prestar as atividades objeto deste certame, válido 
na data de abertura da sessão; 

9.11.2 - Certificado de Credenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros atestando que a 
licitante  está  apta  a  exercer  as  atividades  objeto  deste  certame,  válido  na data  de  abertura  da 
sessão;

9.11.3 - no mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, declarando que a licitante já executou ou está executando, em qualidade 
satisfatória e compatível com o objeto licitado. 

9.12 -  Constatado o  atendimento  às exigências  de habilitação fixadas  no Edital,  o  licitante  será 
declarado vencedor.



10 - DOS RECURSOS 

10.1 - Existindo intenção de interpor recurso, os interessados deverão manifestar sua intenção, na 
sessão  pública,  após  a  habilitação  do  item,  e  encaminhar  a  intenção  de  recurso,  no  âmbito 
eletrônico, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, conforme estabelece o Art. 
26 do Decreto nº. 5.450/2005.

10.1.1 - O prazo mínimo para o registro de intenção de recursos será de, no mínimo, 30 
(trinta) minutos após a conclusão do procedimento de habilitação.

10.2 - Sendo aceita a Intenção de Recurso pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante dispõe do prazo de 03 
(três)  dias  para  interposição  de  Recurso,  exclusivamente  no  âmbito  eletrônico,  o  qual  estará 
disponibilizado a todos os participantes.

10.2.1 - Caso a razão do recurso for registrada no primeiro ou segundo dias, fica o pregoeiro 
autorizado a antecipar o prazo da contra-razão. 

10.3 - Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões, exclusivamente no âmbito eletrônico 
em até 3 (três) dias, contados a partir do término do prazo do recorrente.

10.4 - É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a 
preparação de recursos e de contra-razões.

10.5 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 
competente.

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

10.7 - A interposição de recurso contra a decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo apenas 
em relação ao item ao qual o mesmo se refira.

10.8 -  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer 
importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor.

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

10.10 - Não serão apreciadas as contra-razões e recursos intempestivamente apresentadas.

10.11 -  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 -  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.

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

11.3 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta 
licitação não implicará direito à contratação.



11.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo  assegurado  ao  beneficiário  do  registro  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de 
condições.

11.5 - Após a homologação da licitação e antes da assinatura da Ata de registro de preços, serão  
observados os seguintes procedimentos:

I – Os demais licitantes classificados e que tiverem interesse em registrar os preços dos bens 
e  serviços  licitados,  nas  mesmas  condições  do primeiro  colocado,  deverão  manifestar-se,  neste 
sentido, via chat do comprasnet ou por e-mail;

II  – O pregoeiro acatará a manifestação e o interessado terá seus preços registrados em 
preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da classificação do certame; 

III – O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de compras 
do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registros de preços; e 

IV – a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações;

11.6 - O registro a que se refere o subitem anterior tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 
21 do Decreto 7892/2013;

11.7 - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:

I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

II – os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em 
valor igual ao do licitante mais bem classificado.

11.8 - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do subitem acima, serão 
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

11.9 – Conforme Art. 26 do Decreto 7892/2013: “Até a completa adequação do Portal de Compras do 
Governo federal para atendimento ao disposto nos incisos I e II do caput do art. 11 e no inciso II do § 
2º do art. 11, a ata registrará os licitantes vencedores, quantitativos e respectivos preços”. 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

13 - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

13.1 - O recebimento e aceitação do objeto da licitação obedecerão ao disposto no artigo 73, inciso II 
e seus parágrafos, da Lei nº. 8.666/93, e também ao disposto neste Edital.

13.2 - A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica 
apenas o recebimento provisório.

13.3 - O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do produto no local indicado no 
subitem 6.4.4 deste Edital.



13.4  -  O  recebimento  definitivo  dos  bens  contratados  se  dará  apenas  após  a  verificação  da 
conformidade  com a  especificação  constante  do  Edital  e  seus  Anexos,  e  com a  marca/modelo 
indicados na proposta do licitante.

13.5 - Será feita verificação física da integridade dos equipamentos e materiais e de seu prazo de 
garantia.

13.6 - Caso satisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que 
poderá ser substituído pelo atesto de servidor competente no verso da nota fiscal/fatura emitida pela 
Contratada.

13.7 - Caso as verificações sejam insatisfatórias, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no 
qual  se consignarão desconformidades com as especificações,  prazo de validade insuficiente ou 
desaprovação no ensaio de recebimento. Nesta hipótese, o item do objeto do Edital em questão, 
será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data 
do recebimento  da intimação,  quando  se realizarão  novamente  as  verificações  mencionadas  do 
subitem 13.5.

13.8  -  Caso  a  substituição  não  ocorra  em  05  (cinco)  dias  úteis  contados  a  partir  da  data  do 
recebimento  da  notificação,  ou  caso  o(s)  novo(s)  equipamento(s)  e  materiais  também  seja(m) 
rejeitado(s), estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções, 
previstas neste Edital. 

13.9 - Os custos da substituição dos equipamentos e/ou materiais rejeitados correrão exclusivamente 
à conta da Contratada.

13.10 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 
equipamento e material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando 
da utilização do mesmo. 

13.11 - O não cumprimento da entrega dos bens dentro do prazo estabelecido no item 6.4.3 e no 
Termo de Referência ensejará em aplicação das penalidades contidas neste edital, o cancelamento 
do empenho e a convocação do 2º colocado sem prejuízo para a instituição.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 
de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e 
contratar  com  a  União,  e  será  descredenciado  no  SICAF  e  no  Cadastro  de  fornecedores  da 
Universidade Federal de São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à 
ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

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

14.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital;

14.1.3 - Apresentar documentação falsa;

14.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

14.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;

14.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato;



14.1.7  -  Comportar-se  de  modo  inidôneo.  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.

14.1.8 - Cometer fraude fiscal.

14.1.9 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a UFSJ, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos 
casos citados no item 14.1, conforme detalhado nos itens 14.1.1 ao 14.1.8.

14.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada no caso previsto no item 14.1, sempre que a 
administração  entender  que  a(s)  justificativa(s)  de  defesa  atenua  a  responsabilidade  da 
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

14.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie;

14.3.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui  
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

14.3.2 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

14.3.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 
qualquer outra obrigação pactuada;

14.4 -  As  sanções  previstas  nos  itens  14.1  e  14.2  poderão  ser  aplicadas  à  CONTRATADA 
juntamente com a de multa.

14.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
UFSJ, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 14.2 e 14.3.

14.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais.

14.7 - O percentual de multa previsto no item 14.3 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do 
item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), 
tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da  
multa.

14.7.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá  o  CONTRATADO  pela  sua  diferença,  que  será  descontada/compensada  dos 
pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, 
caso  ainda  haja  saldo  devedor,  ou  inexistentes  a  garantia  e/ou  pagamentos  devidos  pela 
CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil 
S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da 
União – GRU.

14.7.2 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente 
acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios 
legais.



14.7.3 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 
ensejar,  ainda,  a  rescisão  contratual,  nos  termos  previstos  na  Lei  nº.  8.666/93,  bem  como  a 
incidência  das  consequências  legais  cabíveis,  inclusive  indenização  por  perdas  e  danos 
eventualmente causados à CONTRATANTE.

14.8 -  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

14.9 - 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.

15 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, convocará os interessados para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro 
de Preços,  a qual,  após cumpridos  os requisitos  de publicidade,  terá efeito  de compromisso de 
fornecimento, nas condições estabelecidas. 

15.1.1 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 
preços no prazo e condições estabelecidos,  convocar os licitantes  remanescentes,  na ordem de 
classificação,  para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro 
classificado. 

15.1.2 - Será aplicado, em caso de recusa pela licitante em assinar a Ata, dentro de prazo 
estabelecido  no  item  15.1,  o  disposto  no  §  2º,  do  art.  64,  da  Lei  8.666/93,  sem  prejuízo  das 
penalidades previstas na referida Ata.

15.2 - A UFSJ enviará, por meio eletrônico (e-mail), o arquivo contendo a Ata de Registro de Preços - 
ARP, formato PDF, para que seja impressa e assinada, em duas vias, pelas respectivas vencedoras 
da licitação. As duas vias da ARP deverão ser devolvidas, no prazo previsto neste subitem, à UFSJ, 
que providenciará a assinatura do representante legal. Uma das vias da ARP, assinada pelas partes, 
ficará à disposição das licitantes vencedoras para ser entregue ao seu representante legal ou a quem 
ela indicar, formalmente.

15.3 - O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

15.4 - A UFSJ, por intermédio do Setor de Compras e Licitações, será o órgão responsável pelo 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre 
que solicitada pelos órgãos usuários,  respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido de compra.

15.6 - A emissão do pedido de compra/fornecimento será da inteira responsabilidade e iniciativa dos 
órgãos  usuários  do  registro,  cabendo  aos  mesmos  todos  os  atos  de  administração  junto  aos 
fornecedores e serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só vez 
e não houver obrigações futuras ou por contrato nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem 
necessárias.

16 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



16.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de publicação,  
exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preços),  a título de 
penalidade imposta pela Administração.

16.1.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,  
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
(Art. 12, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.).

17 - DO CONTRATO
 
17.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, 
de 1993 e Art. 15 do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.

17.1.1 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro 
de Preços,  e poderão ser  detalhadas,  em cada contratação específica,  no respectivo  pedido de 
contratação.

17.1.2 - O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (artigo 9°, inciso XI, do Decreto n° 
7.892, de 2013).

17.2 - Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará 
consulta on line ao SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e 
verificar  a  manutenção  das  condições  de  habilitação,  nos  termos  do  artigo  3°,  §  1°,  da  IN 
SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010. 

17.3 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

17.3.1 - É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de 
Referência ou na minuta de contrato.

17.4 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.5 - Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 
definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente.

17.6 - As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão 
enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF, e a data deste envio será a 
referência  para  o  prazo  estipulado  no  item  6.4.3  do  presente  Edital.  Para  tanto  as  empresas 
participantes  do  certame  deverão  manter  as  informações  de  seu  cadastro  atualizadas  junto  à 
instituição e ao SICAF.

17.6.1 - Se após 20 dias da homologação do certame a nota de empenho ou o extrato de 
compras  não  for  recebido,  o  fornecedor  deverá  entrar  em  contato  através  do  e-mail 
empenho@ufsj.edu.br, solicitando o referido documento. A alegação do não recebimento da nota de 
empenho não será aceita como justificativa para a recusa da entrega do material. O endereço de e-
mail informado acima deverá ser utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao envio 
dos empenhos.

17.6.2  -  O  fornecedor  poderá  também  utilizar  como  ferramenta  de  consulta  o  site 
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/, extraindo os empenhos emitidos relativo ao 
presente certame.

http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/
mailto:empenho@ufsj.edu.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art15%C2%A73iii


17.7 - Observadas as condições estabelecidas, o fornecedor, independentemente dos quantitativos 
solicitados para entrega, não poderá se recusar no fornecimento de materiais/produtos quando o 
faturamento mínimo for acima de R$ 200,00 (duzentos reais).
18 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

18.1 -  Durante a vigência  da Ata,  os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,  exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, ou de redução dos preços praticados no mercado.

18.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art.  
65 da Lei n.º 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório.

18.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela UFSJ para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

18.3  -  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  decorrência  de  eventual  redução  daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

18.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

18.4.1  -  Convocar  o  fornecedor  visando  à  negociação  para  redução  de  preços  e  sua 
adequação ao praticado pelo mercado;

18.4.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

18.4.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.5  -  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor, 
mediante  requerimento  devidamente  comprovado,  não  puder  cumprir  o  compromisso,  o  órgão 
gerenciador poderá:

18.5.1  -  Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da  penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; e

18.5.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19 - DO PAGAMENTO

19.1  -  O  pagamento  será  efetuado  no  prazo  máximo  de  até  15  (quinze)  dias  úteis  após  o 
recebimento  e  inspeção  do  objeto  licitado  pelo  Setor  de  Almoxarifado/Patrimônio  da  UFSJ, 
condicionado  à  apresentação da Nota  Fiscal  ou Fatura,  através de depósito  em conta  bancária 
indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº. 
8.666/93 se couber.

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



19.3 - 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.

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

19.5  -  Antes  de cada pagamento  à Contratada será  realizada  consulta  on line  ao SICAF e,  se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
Edital.

19.5.1 - 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.

19.5.2  -  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.  

19.5.3 - 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. 

19.6 - 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.  

19.7 - 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. 

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

19.9 - 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. (Anexo II)

20 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1 - O cancelamento automático da Ata de Registro de Preços ocorrerá:

a) por decurso do prazo de vigência;

b) quando não restarem fornecedores registrados; ou

c) quando o interesse público assim exigir;



20.2 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses;

20.2.1 - A pedido:

20.2.1.1 - quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na 
ocorrência  de  fato  superveniente  que  venha  comprometer  a  perfeita  execução  contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

20.2.1.2 – quando o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
razão da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material licitado.

20.2.2 - Pela Administração, unilateralmente, quando o fornecedor:

20.2.2.1 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;

20.2.2.2 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
procedimento licitatório;

20.2.2.3 - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

20.2.2.4 - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;

20.2.2.5  -  caracterizada  qualquer  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes

20.2.2.6 - sofrer sanções previstas nos incisos III  ou IV do caput do art. 87 da Lei 
nº8.666. de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 2002.

21 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1 – A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, 
de 2013.

21.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão. 

21.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

21.4 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão  ou  entidade,  a  cem por  cento  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento  convocatório  e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

21.5  -  As  adesões  à  ata  de  registro  de  preços  são  limitadas,  na  totalidade,  ao  quíntuplo  do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.



21.6 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no 
edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

21.7  -  Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços.

21.8  -  Ao  órgão  não  participante  que  aderir  à  ata  competem  os  atos  relativos  à  cobrança  do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla  defesa  e  o  contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de 
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador.

21.9 - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à ata de registro 
de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. 

21.10 - É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de 
registro de preços da Administração Pública Federal. 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1 - 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  
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
pregoeiro em contrário.

22.2 - As normas que disciplinam este Pregão 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.

22.2.1  -  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  no 
afastamento  da  licitante,  desde  que  seja  possível  a  aferição  da  sua  qualificação  e  a  exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

22.3  -  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.

22.4 - 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.

22.5 - 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.

22.6 - Em caso de divergência  entre disposição do Edital  e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital.
22.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início 
e  incluir-se-á  o  do  vencimento,  observando-se  que  só  se  iniciam  e  vencem  prazos  em dia  de 
expediente normal na UFSJ, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.



22.8 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não  alterem  a  substância  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.

22.9 - 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.

22.10 - Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os autos do procedimento e as ocorrências relevantes.

22.11 - 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.

22.12 - 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.

23 - DO FORO
 
23.1 - 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, 22 de janeiro de 2015.

Matheus Pereira Modesto
Pregoeiro



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS

1 – OBJETO
1.1. A presente licitação para registro de preços tem como objeto a aquisição eventual de extintores 

de incêndio (novas aquisições com carga) e recargas para extintores pertencentes à UFSJ, para um 

período de 12 (doze) meses, conforme descrito no item 2, no Sistema de Registro de Preços, a 

serem prestados por pessoa jurídica, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra 

para a instalação, a fim de atender às necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei, 

dos campi da sede, no que tange à segurança.

1.2. A empresa prestadora do serviço deverá realizar o empréstimo de extintores, em regime de 

comodato, durante o período de manutenção.

1.3. A empresa vencedora desse certame será responsável pelo recolhimento dos extintores bem 

como a reinstalação dos mesmos.

1.4.  Os  serviços  serão  executados  nas  instalações  físicas  dos  campi  da  UFSJ  e  nos  órgãos 

administrados pela mesma, localizados no município de São João del-Rei, nos seguintes endereços:

- Campus Santo Antônio: Praça Frei Orlando, n° 170, Centro. São João del-Rei, Minas Gerais. CEP: 

36.307-352

- Campus Dom Bosco: Praça Dom Helvécio, n° 74, Fábricas. São João del-Rei, Minas Gerais. CEP: 

36.301-160 

-  Campus  Tancredo  Neves:  Avenida  Visconde  do  Rio  Preto,  s/n°  (Km  02),

Colônia do Bengo. CEP: 36.301-360 

- Centro Cultural/Solar da Baronesa: Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas, 17 - CEP 36307-904;

- Fortim dos Emboabas: Rua Altamiro Flor, 103, Bairro Alto das Mercês, São João del-Rei-MG; 

- Centro de Referência Musicológica Prof. José Maria Neves - CEREM: Rua Marechal Bittencourt, 

24, Centro. 

                             
2 - DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
2.1. Os grupos/itens estimados a serem adquiridos são:

             GRUPO 01 - Recarga  
Item Descrição Quantidade

1
Recarga p/ extintor incêndio, tipo carga pó químico seco, cap. 4, multiuso 

ABC.
200

2
Recarga p/ extintor incêndio, tipo água pressurizada, capacidade cilindro 

10, características adicionais água com pressurização de nitrogênio.
160

3
Recarga p/ extintor incêndio, tipo carga gás carbônico, capacidade carga 

4.
5

4
Recarga p/ extintor incêndio, tipo carga gás carbônico, capacidade carga 

6.
50



5
Recarga p/ extintor incêndio, tipo carg. pó químico seco, cap. carga 6, 

multiuso, ABC.
20

6
Recarga  p/  extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade 

carga 1.
5

7
Recarga  p/  extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade 

carga 2.
10

8
Recarga  p/  extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade 

carga 6.
35

9 Recarga p/ extintor incêndio, pó químico seco (PQS) ABC, carga 8. 10

10

Recarga  p/  extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade 

carga 12. 10

Aquisição de extintores (cilindro e carga) 
Item Descrição Quantidade

11
Extintor incêndio, tipo pó químico seco, cap. 4, multiuso, ABC (cilindro e 

carga).  O extintor deve ser novo, não podendo ser recondicionado.
10

12

Extintor  incêndio,  tipo  água  pressurizada,  capacidade  cilindro  10, 

características adicionais água com pressurização de nitrogênio (cilindro 

e carga). O extintor deve ser novo, não podendo ser recondicionado.
50

13
Extintor incêndio, tipo carga gás carbônico, capacidade carga 4 (cilindro 

e carga). O extintor deve ser novo, não podendo ser recondicionado.
5

14
Extintor incêndio, tipo carga gás carbônico, capacidade carga 6 (cilindro 

e carga). O extintor deve ser novo, não podendo ser recondicionado.
10

15

Extintor  incêndio,  tipo  pó  químico  seco,  cap.  carga 6,  multiuso,  ABC 

(cilindro  e  carga). O  extintor  deve  ser  novo,  não  podendo  ser 
recondicionado.

20

16

Extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade  carga  1 

(cilindro  e  carga). O  extintor  deve  ser  novo,  não  podendo  ser 
recondicionado.

5

17

Extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade  carga  2 

(cilindro  e  carga). O  extintor  deve  ser  novo,  não  podendo  ser 
recondicionado.

10

18

Extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade  carga  6 

(cilindro  e  carga). O  extintor  deve  ser  novo,  não  podendo  ser 
recondicionado.

30

19
Extintor incêndio, pó químico seco (PQS) ABC, 8 (cilindro e carga).  O 
extintor deve ser novo, não podendo ser recondicionado.

10

20

Extintor  incêndio,  tipo  carga  pó  químico  seco,  capacidade  carga  12 

(cilindro  e  carga). O  extintor  deve  ser  novo,  não  podendo  ser 
recondicionado.

12



*  Os  extintores  descritos  no  s  itens  11  a  20  deverão  ser  novos,  não  podendo  ser   
recondicionados. 

2.2. A quantidade mínima estimada a ser adquirida é de 25% para cada item, podendo ocorrer de em 

um pedido não ser contemplada a aquisição de todos os itens do grupo. 

2.3. Para o grupo 01, o fornecedor deverá ofertar lances para todos os itens do grupo, 
caso contrário terá sua proposta desclassificada. Os preços não poderão ultrapassar o valor 
máximo para aquisição definido no Termo de Referência. Apesar o critério de julgamento do 
Grupo 1 ser o menor valor global do grupo, não serão aceitas propostas com valores acima 
dos preços máximos definidos por item, ou seja, os valores ofertados no item deverão estar 
dentro dos valores máximos estabelecidos para o mesmo, sob pena de desclassificação da 
proposta.

2.4. Os bens objeto da aquisição deverão estar de acordo com as normas técnicas. A carga dos 

extintores  deverá  atender,  entre  outras,  as  especificidades  das  seguintes  normas:  NBR  10.721 

(Extintores de Incêndio com Carga de Pó Químico Seco), NBR 11.715 (Extintores de Incêndio com 

Carga de Água), NBR 11.716 (Extintores de Incêndio com Carga de Pó Dióxido de Carbono), NBR 

12.962 (Inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio).

2.5. O serviço de recarga consiste na reposição ou substituição da carga nominal de agente extintor 

e/ou  expelente.  A  recarga  deve  ser  efetuada  considerando-se  as  condições  de  preservação  e 

manuseio do agente extintor recomendado pelo fabricante.

2.6.  Não  são  permitidas  a  substituição  do  tipo  de  agente  extintor  ou  do  gás  expelente  nem a 

alteração das pressões ou quantidades indicadas  pelo  fabricante.  O agente  extintor  utilizado  na 

recarga deve ser certificado de acordo com as normas pertinentes.

2.7. Somente para os extintores de incêndio com capacidade extintora declarada originalmente pelo 

fabricante, devem ser mantidos e informados os graus no quadro de instruções.

2.8.  Os materiais  utilizados  na recarga,  por  força desta contratação deverão ser  efetuados com 

garantia mínima de 12 meses. Durante o período de vigência da garantia a CONTRATADA deverá 

prestar assistência técnica, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, promovendo os reparos que 

se fizerem necessários, além do suporte técnico indispensável ao correto funcionamento. O início do 

atendimento aos chamados para a prestação de assistência técnica deverá ocorrer em no máximo 

48 (quarenta e oito) horas.

2.9. A assistência técnica, referente à garantia, deverá ser realizada, impreterivelmente, no município 

de  São  João  del-Rei,  de  modo  que  o  ônus  relativo  a  esta  assistência  será  de  integral 

responsabilidade  da(s)  empresas(s)  contratada(s),  no  que  se  refere  aos  custos  e  encargos 

resultantes da execução dos serviços, inclusive os de transporte para a empresa onde se efetuará a 

assistência técnica.

2.10.  Os  extintores  recarregados  deverão  conter  etiqueta  com  os  seguintes  dados:  número  de 

identificação,  data  da  recarga,  data  da  próxima  recarga  (trimestre/ano),  vencimento  do  teste 

hidrostático, tipo, capacidade, prazo de garantia.



3 - DA JUSTIFICATIVA
3.1.  A aquisição dos extintores de incêndio (recarga e novos),  são de suma importância para a 

segurança das instalações prediais da UFSJ, dos campi da sede, e consequentemente dos cidadãos 

que por elas circulam periodicamente.

3.2. Os itens 1 a 10 foram agrupados por grupo por serem de natureza semelhante e para evitar a 

contratação, em um mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um 

mesmo  serviço,  em  uma  mesma  localidade,  para  assegurar  a  responsabilidade  contratual  e  o 

princípio da padronização. (§ 2º do Art. 8º do Decreto nº 7.892/2013). Os itens de 1 a 10, referentes 

aos serviços de recarga de extintores, foram agrupados, dando origem ao Grupo 1, uma vez que 

entendemos se tratar de exceção à regra, tornando-se inviável o parcelamento na contratação destes 

serviços  pois  dificultariam  a  fiscalização  do  contrato  e  o  controle  dos  trabalhos  realizados  pela 

contratada, além de encarecer a contratação pois o licitante correria o risco de vencer somente um 

dos itens o que aumentaria o preço do serviço, causando prejuízos ao erário público e atentaria 

contra o princípio da eficiência explicitado no artigo 37, caput da Magna Carta. Outro problema seria 

o insucesso na obtenção de algum item, o que costuma ocorrer com aqueles que possuem preços 

mais baixos, o que não ocorre caso a licitação seja realizada com a formação de um grupo, pois 

neste o fornecedor só poderá participar se aceitar prestar todos os serviços. Na licitação ora em 

apreço, não há recarga mais ou menos importante, todas deverão ser feitas e a melhor maneira de 

garantir isso é licitando a recarga de todos os extintores juntos, evitando que um ou dois não sejam 

contemplados. Em relação ao princípio da supremacia do interesse público, a melhor proposta para a 

Administração é a que apresenta o menor preço, em regra o menor preço é alcançado através da 

ampla  disputa  entre  licitantes,  o  que  acarreta  uma redução  nos  valores  ofertados.  Diante  disto, 

sabendo os licitantes, que terão que cumprir os contratos com a mesma qualidade caso vençam um 

ou todos os itens, e considerando que algum item pode não ter um preço tão atrativo - como, por 

exemplo, o item 6 que tem o valor estimado de R$ 95,83 (fl. 107) - alguns fornecedores poderiam 

desistir de participar do certame, diminuindo a oferta e aumentando os preços. Sendo assim, através 

do agrupamento de itens, o preço se tornaria mais atrativo aos fornecedores, possibilitando que mais 

empresas participem do certame e assim, de acordo com as regras do mercado da oferta e da 

procura,  aumentando  a  oferta,  o  preço  consequentemente  irá  ser  mais  baixo,  e  a  eficiência  e 

economia  alcançada  pela  Administração  seria  maior.  Com  isso,  SMJ,  há  razões  técnicas  e 

econômicas suficientes para viabilizar o agrupamento dos itens referentes ao serviço. 

Já os itens de 11 a 20, estes sim, serão licitados separadamente, como determinado pelos diplomas 

normativos  e  jurisprudências  dos  tribunais,  pois  isto  não  prejudicaria  a  competição  entre  os 

interessados, proporcionando a obtenção do menor preço independentemente da forma como será 

vendido, pois se trata de aquisição de material e não de prestação de serviços. 

4 - PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO



4.1. A entrega dos itens solicitados e sua devida instalação deverão ser realizadas em até 10 (dez) 

dias, após o recebimento da Nota de Empenho, expedida pela UFSJ.

4.2  A  contratada  deverá  realizar  o  fornecimento  do  objeto  deste  Termo  de  Referencia  em 

conformidade com a legislação e normas reguladoras pertinentes ao Corpo de Bombeiro Militar.

4.3. Os produtos deverão ser entregues e instalados nas edificações da UFSJ, nos três (03) campi 

da sede e nos órgãos subordinados à UFSJ. Os materiais deverão ser acompanhados da fatura ou 

nota  fiscal-fatura,  bem  como da  cópia  do  pedido  de  fornecimento  pela  UFSJ,  dentro  do  prazo 

estabelecido deste Edital.

4.4. A entrega e retirada dos extintores serão realizadas durante o expediente de trabalho, no horário 

das 9 às 16h, e previamente agendadas no telefone (32) 3379-2302. Após a retirada será lavrado 

termo que será assinado em conjunto pela Contratante e Contratada, contendo: data, quantidade e 

tipo de extintores retirados, visando a controlar a saída e a devolução dos mesmos.

4.5.  Em todos os extintores  deverão ser  trocados os  rótulos  de instruções,  trocados os  o'rings, 

colocados traves de segurança e lacres de plásticos numerados em série.

4.6. Ao final da vistoria/instalação, a contratada deverá apresentar laudo das eventuais divergências 

à Divisão de Prefeitura de Campus.

4.7. O prazo para nova retirada e reinstalação dos extintores que apresentarem nível de carga abaixo 

do padrão, dentro do prazo de garantia, será de 03 (três) dias úteis, contados da notificação.

4.8. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e entrega do material. 

4.9. É vedada a subcontratação total ou parcial do fornecimento dos materiais objeto deste Contrato.

4.10. Sempre deverá ser realizada a identificação dos funcionários no portão de entrada.

4.11.  A  manutenção  do  extintor  de  incêndio  deverá  ser  realizada  adotando-se  os  seguintes 

procedimentos:

- Desmontagem completa do extintor de incêndio;

- Verificação da necessidade de o recipiente ou cilindro ser submetido ao ensaio hidrostático;

- Verificação da carga;

- Limpeza de todos os componentes e desobstrução (limpeza interna) dos componentes sujeitos ao 

entupimento;

- Inspeção visual das roscas dos componentes removíveis e verificação dimensional para as roscas 

cônicas dos cilindros para extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2) e cilindros 

para gases expelentes;

- Verificação das partes internas e externas, quando à existência de danos ou corrosão;

- Regulagem da válvula de alívio;

- Regulagem estática do regulador de pressão;

- Verificação do indicador de pressão, o qual não poderá apresentar vazamento e deverá indicar 

marcação correta quanto à faixa de operação;



- Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com auxílio de lupa, os quais não podem 

apresentar rachaduras ou fissuras;

- Verificação do tubo sifão quanto ao comprimento, integridade da rosca, existência de chanfro e 

demais características que possam interferir no desempenho do extintor de incêndio;

- Fixação dos componentes roscados com aperto adequado, sendo que para a válvula de descarga, 

bujão de segurança, tampa e mangueira dever ser adotada as recomendações do INMETRO;

- Efetuar registro dos componentes substituídos, quando aplicável;

- Execução de recarga do extintor de incêndio;

- Colocação do anel de identificação da manutenção;

- Realização do ensaio de vazamento;

- Colocação da trava e lacre;

- Fixação de seio de identificação da conformidade;

- Fixação da etiqueta autoadesiva contendo declaração e condições da garantia;

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Conforme Decreto Nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, art. 7º, parágrafo 2º, “Na licitação para 

registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil”.

6 - DA ESTIMATIVA 
6.1. O custo estimado da contratação é de R$ 22.405,06 (Vinte e dois mil e quatrocentos e cinco 

reais e seis centavos) para o Grupo 01 e R$ 20.082,53 (vinte mil e oitenta e dois reais e cinquenta e 

três centavos) para os itens de 11 a 20, conforme Anexos I e II  deste Termo de Referência. 

6.2. Os preços de referência para cada item foram compostos por consulta no Portal de Compras 

Governamentais,  realizada  pelo  Setor  de  Compras  e  Licitações  (SECOL)  e  são  os  máximos 

aceitáveis pela UFSJ.

7 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. A contratada obriga-se a se responsabilizar integralmente pelos produtos/serviços contratados, 

nos termos da legislação vigente.

7.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor.

7.3. Não permitir a utilização do trabalho do menor de idade.

7.4. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração.

7.5. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. 



7.6. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.

a)  Fornecer,  em regime de comodato,  extintores de incêndio,  em quantidade,  tipo e capacidade 

extintora que, sob sua responsabilidade, garantam a segurança dos imóveis contra incêndio durante 

o período de manutenção.

b)  Responsabilizar-se  pela  retirada,  transporte,  descarregamento  e  entrega  dos  extintores  de 

incêndio,  bem  como  pela  colocação  destes  nos  respectivos  suportes  de  modo  a  preservar  a 

disposição física original dentro das Unidades.

c) Emitir Relatório de Manutenção dos extintores de incêndio. Os Relatórios de Manutenção devem 

ser  individualizados  por  edifício,  de  forma  a  discriminar  quais  serviços  foram  realizados  nos 

extintores de incêndio de cada edifício.

d)  Operar  como uma organização  completa  e  independente,  fornecendo  todos  os  instrumentos, 

ferramentas, veículos e mão de obra necessários à execução dos serviços contratados, sem nenhum 

ônus adicional para a Contratante.

8. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE
8.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência.

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.3.  Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 

o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis.

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

8.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

8.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços fora das especificações do Edital, ou em desacordo 

com as orientações e normas da UFSJ.

8.8. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista 

na Lei nº 8.666/93.

8.9.  Proporcionar  a  Contratada,  para  a  execução,  o  livre  acesso  aos  locais  da  prestação  dos 

serviços, bem como disponibilizar instalações sanitárias e vestiários.



9 - CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
9.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei 

nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do decreto nº 5.450 de 2005. 

10 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1.  O objeto licitado acompanha,  fiscalizado e avaliado por parte da Contratante,  por meio da 

Supervisão da Divisão de Prefeitura de Campus.

10.2. A fiscalização de que trata o item anterior será exercida no interesse da Administração.

10.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser prontamente atendidas 

pela Contratada, sem qualquer ônus para a Contratante.

10.4. A fiscalização por parte da Contratante não exclui qualquer responsabilidade da Contratada.

11 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 

de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e 

contratar  com  a  União,  e  será  descredenciado  no  SICAF  e  no  Cadastro  de  fornecedores  da 

Universidade Federal de São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à 

ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que:

11.1.1  -  não  aceitar/retirar  a  nota  de  empenho,  ou  não  assinar  o  termo  de  contrato,  quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital;

11.1.3 - Apresentar documentação falsa;

11.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

11.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;

11.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo.  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.

11.1.8 - Cometer fraude fiscal.

11.1.9 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UFSJ, 

enquanto durarem os fatos de impedimento,  por  prazo não superior  a 2 (dois)  anos,  nos casos 

citados no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 11.1.8.

11.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada no caso previsto no item 11.1, sempre que a 

administração  entender  que  a(s)  justificativa(s)  de  defesa  atenua  a  responsabilidade  da 

CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.



11.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 

previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie;

11.3.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do 

início  de  sua  execução,  até  o  limite  máximo  de  2%  (dois  por  cento).  Acima  do  limite  aqui 

estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

11.3.2  -  Multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  contrato,  no  caso  de  sua 

inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer 

outra obrigação pactuada;

11.4  -  As  sanções  previstas  nos  itens  11.1  e  11.2  poderão  ser  aplicadas  à  CONTRATADA 

juntamente com a de multa.

11.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

UFSJ, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 11.2 e 11.3.

11.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais.

11.7 - O percentual de multa previsto no item 11.3 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do 

item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), 

tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da  

multa.

11.7.1  -  Se  a  multa  aplicada  for  superior  ao  valor  da  garantia  prestada,  além  da  perda  desta, 

responderá  o  CONTRATADO  pela  sua  diferença,  que  será  descontada/compensada  dos 

pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, 

caso  ainda  haja  saldo  devedor,  ou  inexistentes  a  garantia  e/ou  pagamentos  devidos  pela 

CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil 

S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da 

União – GRU.

11.7.2 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, 

os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais.

11.7.3 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, 

ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 

consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à 

CONTRATANTE.

11.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.



11.9 - 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.

São João del-Rei,  22 de janeiro de 2014.                                                                            

    

  ________________________________

                                                          Denilson Fonseca                                                           

 Chefe do Setor de Serviços Gerais 

                    

                                                           __________________

        Fábio Chaves

Diretor da Prefeitura de Campus      

                  



ANEXO II

Dos valores estimados

             GRUPO 01 - Recarga 
Ite
m Descrição

Quant. 
estimad

a

Orçamen
to 
 1

Orçament
o 
2

Orçamen
to
 3

Preço 
médi

o
Valor 
(R$)

1 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo carga pó químico seco, cap. 
4, multiuso (ABC). 

200 64,70 63,20 34,99 54,30
10859,33

2

Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  água  pressurizada, 
capacidade  cilindro  10, 
características  adicionais  água 
com  pressurização  de 
nitrogênio.

160 34,70 24,50 24,99 28,06 4490,13

3 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  carga  gás  carbônico, 
capacidade carga 4.

5 52,90 41,51 39,65 44,69
223,43

4 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  carga  gás  carbônico, 
capacidade carga 6.

50 58,99 53,00 65,00 59,00
2949,83

5 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo carga pó químico seco, cap. 
carga 6, multiuso, ABC.

20 57,30 44,99 44,99 49,09
981,87

6 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  carga  pó  químico  seco, 
capacidade carga 1.

5 20,00 19,00 18,50 19,17
95,83

7 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  carga  pó  químico  seco, 
capacidade carga 2.

10 29,80 32,00 32,00 31,27
312,67

8 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  carga  pó  químico  seco, 
capacidade carga 6.

35 34,65 20,53 38,00 31,06
1087,10

9 Recarga p/ extintor incêndio, pó 
químico seco (PQS) ABC, carga 
8. 

10 76,65 73,60 89,00 79,75
797,50

10 Recarga  p/  extintor  incêndio, 
tipo  carga  pó  químico  seco, 
capacidade carga 12.

10 66,32 57,99 57,90 60,74
607,37

Valor estimado do Grupo 01 =  R$ 22.405,06  



Aquisição de extintores (cilindro e carga)
Ite
m Descrição

Quant. 
estimad

a

Orçamen
to 
 1

Orçamen
to 
2

Orçamen
to
 3

Preço 
médi

o
Valor 
(R$)

11 Extintor  incêndio,  tipo  pó 
químico seco, cap. 4, multiuso, 
ABC (cilindro e carga).

10 75,89 82,68 96,90 85,16   851,57

12

Extintor  incêndio,  tipo  água 
pressurizada,  capacidade 
cilindro  10,  características 
adicionais  água  com 
pressurização  de  nitrogênio 
(cilindro e carga).

50 84,00 90,00 100,00 91,33 4566,67

13 Extintor incêndio, tipo carga gás 
carbônico,  capacidade  carga  4 
(cilindro e carga).

5 246,90 280,00 289,00 271,9
7 1359,83

14 Extintor incêndio, tipo carga gás 
carbônico,  capacidade  carga  6 
(cilindro e carga).

10 300,00 294,00 289,90 294,6
3 2946,33

15
Extintor  incêndio,  tipo  pó 
químico seco, capacidade carga 
6,  multiuso,  ABC  (cilindro  e 
carga).

20 130,36 110,00 106,49

115,6
2 2312,33

16 Extintor  incêndio,  tipo carga pó 
químico seco, capacidade carga 
1 (cilindro e carga).

5 41,90 45,00 58,00 48,30
241,50

17 Extintor  incêndio,  tipo carga pó 
químico seco, capacidade carga 
2 (cilindro e carga).

10 58,90 65,49 66,00 63,46
634,63

18 Extintor  incêndio,  tipo carga pó 
químico seco, capacidade carga 
6 (cilindro e carga).

30 158,99 160,00 94,35 137,7
8 4133,40

19 Extintor  incêndio,  pó  químico 
seco  (PQS)  ABC,  carga  8 
(cilindro e carga).

10 124,90 201,78 124,00 150,2
3 1502,27

20 Extintor  incêndio,  tipo carga pó 
químico seco, capacidade carga 
12 (cilindro e carga).

12 110,00 134,00 139,50 127,8
3 1534,00

Valor estimado = R$ 20.082,53 



ANEX  O III  

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



ANEXO IV

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015

PREGÃO Nº 007/2015
PROCESSO Nº 23122.106372/2014-71

Aos ............... dias do mês de .......... de 2014, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL-REI, com sede à Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei, 
MG, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração, Prof. José Tarcísio Assunção e de 
outro  lado,  a  empresa  ..........................,  CNPJ  nº  ................,  com  sede  na  ...................., 
telefone  .................,  e-mail  .................................,  representada  pelo  Sr  ........................,  RG 
nº ....................., CPF nº ..........................., RESOLVEM registrar os preços da  empresa indicada e 
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes aos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002,  dos Decretos nº 3.784, de 06 de abril de 2001; nº 5.450, de 31 de maio de 
2005; nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e legislação correlata, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS

1.1  -  O objeto  desta  Ata  é  o  registro  de  preços para  a  aquisição eventual  de extintores de 
incêndio (novas aquisições com carga) e recargas para extintores pertencentes à UFSJ, 
para um período de 12 (doze) meses,  conforme solicitação durante a  validade  desta Ata de 
Registro de Preços, com especificações, quantitativos estimados e preços máximos admitidos abaixo 
discriminados: 
 

Item Descrição Unid. Quant. Preço 
unitário Valor Total

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
sendo  assegurada  ao  beneficiário  do  Registro  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de 
condições.

1.3 - Nos termos do inc. III, do art. 2º, do Decreto nº 7.892/2013, o órgão gerenciador do presente  
Registro de Preços é a Universidade Federal de São João del-Rei/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura,  durante o qual  a UFSJ não será obrigada a adquirir  o material  referido na Cláusula 
Primeira,  exclusivamente  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços,  podendo  fazê-lo  mediante  outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às 
empresas  detentoras,  ou,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma  das  hipóteses  legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

3.1 - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 
007/2015 e seus Anexos, processo nº 23122.106372/2014-71, dos quais são partes, como se aqui 
estivessem integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1 - O fornecimento do(s) bem (ns) dar-se-á de forma parcelada, mediante solicitação formal da 
UFSJ, de acordo com a sua necessidade e conveniência, cabendo-lhe determinar o quantitativo e a 
data de cada fornecimento. 

4.2 - A cada fornecimento, comparar-se-ão, sempre, os preços registrados com os de mercado, para 
iguais quantidades, prazos de entrega, validade ou garantia dos bens e condições de pagamento, de 
modo a confirmar a manutenção da vantajosidade dos mesmos. 

4.3  -  Após  o  recebimento  da  Nota  de  Empenho,  a  empresa  adjudicatária  deverá  atender  ao 
solicitado, emitindo Nota Fiscal/Fatura do fornecimento efetivado, em nome da UFSJ, devendo os 
bens ser entregues nos locais indicados nas respectivas Notas de Empenho ou, quando for o caso, 
na presente Ata, na forma e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 085/2014. 

4.4 - Durante a validade dos preços registrados, a adjudicatária não poderá alegar a indisponibilidade 
dos bens ofertados, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas no Edital. O fornecedor 
beneficiário  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  é  obrigado  a  atender  a  todos  os  pedidos 
efetuados  durante  a  vigência  desta  Ata,  mesmo que  a  entrega  deles  esteja  prevista  para  data 
posterior a seu vencimento.

4.5 - As condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 085/2014 
deverão ser mantidas, durante toda a vigência da presente Ata, pela adjudicatária, ficando facultado 
à UFSJ, a qualquer momento, exigir a apresentação dos documentos comprobatórios.

4.6 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA   QUINTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS   
 
5.1  -  Durante  a  vigência  da  Ata,  os  preços  registrados  serão  fixos  e  irreajustáveis,  exceto  nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, ou de redução dos preços praticados no mercado.

5.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n.º 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório.

5.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela UFSJ para alteração, por aditamento, do preço da Ata.



5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

5.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

5.4.1  -  Convocar  o  fornecedor  visando  à  negociação  para  redução  de  preços  e  sua 
adequação ao praticado pelo mercado;

5.4.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado,  não puder  cumprir  o  compromisso,  o órgão gerenciador 
poderá:

5.5.1  -  Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da  penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; e

5.5.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7 – Caberá ao servidor responsável pelo gerenciamento da ata a obrigatoriedade de realização 
periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade, conforme artigo 9º, inciso XI, 
do decreto nº 7.892/2013.

CLÁUSULA SÉ  XTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   
 
6.1 - O cancelamento automático da Ata de Registro de Preços ocorrerá:

a) por decurso do prazo de vigência;

b) quando não restarem fornecedores registrados; ou

c) quando o interesse público assim exigir;

6.2 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses;

6.2.1 - A pedido:

6.2.1.1 - quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na 
ocorrência  de  fato  superveniente  que  venha  comprometer  a  perfeita  execução  contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

6.2.1.2 – quando o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
razão da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material licitado.

6.2.2 - Pela Administração, unilateralmente, quando o fornecedor:

6.2.2.1 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado;



6.2.2.2 -  perder qualquer  condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
procedimento licitatório;

6.2.2.3 - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

6.2.2.4 - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de 
compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;

6.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

E, assim, por estarem justas e acordes, firmam o presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito.  

São João del Rei, XX de XXXXXXXXX de 2015.

__________________________________                         _____________________________
       Prof. José Tarcísio Assunção                                                    XXXXXXXXXXXXXX
         Pró-Reitor de Administração                                                         Carimbo CNPJ


