
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 
PROCESSO Nº. 23122.015775/2018-36 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ 
 
A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, situada à Praça Frei Orlando, 170, Campus 
Santo Antônio, na cidade de São João del-Rei/MG – CEP 36.307-352, por intermédio do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº 056 de 02 de fevereiro de 2018, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descritos neste 
Edital, seus Anexos e condições que se enunciam.  
 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO:                       O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto nº 5.450, de 31 
de maio de 2005, pelo Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro 
de 2010, pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no 
presente Edital e seus Anexos.  

 
 
O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de São João del-
Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 
 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 02/10/2018, às 09 horas.  
UASG: 154069 
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
material permanente para atender a demanda das equipes de competição da UFSJ, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  
 
 
2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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2.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 
 
Fonte: 8108.000000 
 
Programa de Trabalho: 108635 
 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 
 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
3.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 
Comprasnet, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 
 
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
 
3.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
UFSJ, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
3.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo 
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 
§3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 
 
4.2 - Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
 
4.3.2 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.3.3 - que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 

liquidação; 
 
4.3.4 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 



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

licitação; 
 
4.3.6 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
4.3.7 - que estejam inadimplentes, suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ; 
 

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

4.4.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
 
4.5 - Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 
 

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

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

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

4.5.4 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
5.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
 

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

 
5.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
 
5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
5.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   
 
5.5 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.5.1 - Valor unitário e total do item; 
 
5.5.2 - Marca; 
 
5.5.3 - Fabricante;  
 



 
5.5.4 - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 
caso; 

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

5.6 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
 

5.6.2 - O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com 
apenas duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, valores cujo 
preço contenha mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 
0,0123, será empenhado 0,01. 
 
5.7 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
5.8 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

  
6.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
  
6.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
6.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro.  
 

6.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 
6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
 



 
6.7.1 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 
 

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

 
6.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
6.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
6.11 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  
 
6.12 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  
 
6.13 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  
 
6.14 - 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 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
7.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
7.2 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro 
divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços. 
 

7.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo 
de Referência e que apresente preço manifestamente inexequível. 
 
7.3 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
 
7.4 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
7.5 - O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que deverá ser 
apresentado por meio de funcionalidade disponível no sistema, de acordo com o solicitado pelo chat, 
em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

 



 
7.5.1 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
 

 7.5.1.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro.  
 
7.6 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 

7.6.1 - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
 
7.7 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.8 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
7.9 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

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

 
7.9.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 
 
8 - DA HABILITAÇÃO   
 
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
 8.1.1 - SICAF; 
 
 8.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
 8.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 
 8.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
 8.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
 

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

 
8.2 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 
Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 
8.3 - Habilitação jurídica:  
 
 8.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
 8.3.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
 8.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
 
 8.3.4 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
 8.3.5 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento 
de Registro Empresarial e Integração – DREI.  
 

8.3.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 
 

8.3.7 - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 
termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 
 

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

8.3.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
8.4 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

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

8.4.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 



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

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

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

 
8.5 - As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  
 

8.5.1 - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
8.6 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
8.7 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 
(upload), no prazo de 02 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente 
mediante autorização do Pregoeiro será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 
secol@ufsj.edu.br. Posteriormente, os documentos poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. Os originais ou cópias 
autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 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. 
 

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

 
8.8 - Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal e trabalhista conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

 
8.8.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
 

8.8.2 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a 
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
8.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 
que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 

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



 
 
8.10 - Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
8.11 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 
 
8.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 
8.15 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
 
9 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

9.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 

9.1.2 – quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados 
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
9.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 

9.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

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

 

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

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

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

fins de pagamento. 
 



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

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

 
 

11 - DOS RECURSOS 
 
11.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
11.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
 11.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 
 
 11.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
 
 11.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
11.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
12.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
 
13 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
13.1 - Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 
 
13.2 - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao 
SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 
 



 
13.2.1 - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 

13.2.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento.  
 
13.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
13.4 - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
 

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

 
 

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

14.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
vigente exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
 
15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 
 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
16.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
  
 
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir 
da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 
17.2 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
17.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada.  



 
 
17.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
 
17.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
17.6 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
 
17.7 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 
 
17.8 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
 
17.9 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
 
17.10 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 
SICAF.   
 
17.11 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  
 
17.12 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

17.12.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
17.13 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
VP = Valor da parcela a ser paga. 



 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) 
I = (6/100) 
365 
 

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

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

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

18.1.2 - apresentar documentação falsa; 
 

18.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

18.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

18.1.5 - não mantiver a proposta; 
 

18.1.6 - cometer fraude fiscal; 
 

18.1.7 - comportar-se de modo inidôneo; 
 
18.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
18.3 – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

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

18.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 
 
18.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 
18.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
18.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
18.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
18.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 



 
 
19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
19.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando 170, sala 4.68, bairro Centro, cidade 
de São João del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.  
 
19.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
19.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
19.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
19.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
19.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário pelo Pregoeiro.   
 
20.2 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 
20.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
20.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
20.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
 



 
20.8 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
20.9 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização 
da sessão pública. 
 
20.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
 
20.11 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos 
ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste 
Pregão Eletrônico. 
 
20.12 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e, também, fundamentado. 
 
20.13 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 
da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
 
 
21 - DO FORO 
 
21.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir 
qualquer controvérsia não resolvida entre as partes. 
 
 

São João del-Rei, 20 de setembro de 2018 
 
 
 

Fernanda Rodrigues Drumond Chaves 
Pregoeira 



 
 

ANEXO I 
                                                                                                                                                        

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA E AÇÕES AFIRMATIVAS 
SETOR DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 - Aquisição de material permanente para as equipes de competição acadêmica da Universidade 

Federal de São João Del Rei, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ACEITÁVEL 

1 

Drone de corrida de alta 

performance com 

compatibilidade para óculos em 

primeira pessoa: 

1 Drone de corrida de alta 

performance com compatibilidade 

para óculos em primeira pessoa 

1 Controle remoto 

1 Bateria inteligente 

1 Carregador 

1 Cabo de energia 

3 Pares de hélices 

1 Cabo para carregar 

1 Cabo para carregar o controle 

1 Cabo micro USB 

1 Cabo tipo C 

1 Capa para o Gimbal 

1 Garra para o Gimbal 

1 Cartão SD de 16GB 

1 Cabo Micro USB 

2 Organizadores de cabos 

pequeno 

2 Organizadores de cabos grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.365,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.730,60 



 

2 

Óculos FPV(com visão em 

primeira pessoa) 

óculos em primeira pessoa 
compatível com drone de alta 

perfomance 
Suporte para cabeça × 1 Cabo 

micro USB × 1 
 

Cabo HDMI × 1 
Clip de fio × 1 

Pano de limpeza × 1 Carregador × 
1 

Capacidade da bateria: 9440 mAh 
Energia da bateria: 35,44 Wh 

Tempo máximo de operação: 6 
horas 

Faixa de temperatura operacional: 
32 ° F (0 ° C) - 104 ° F (40 ° C) 

Dimensões Óculos: 195 × 155 × 
110 mm 

Headband (Dobrado): 255 × 205 × 
92 mm Fov 85 ° (tela única) 

Tamanho da tela 5 polegadas × 2 
Alcance de distância interpupilar 

58 - 70 mm 
Taxa de atualização 60 Hz 

Resolução da tela 3840 × 1080 
(tela única: 1920 × 1080) 

Frequência de operação 2,4 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

un. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2779,93 

 

 

 

 

 

 

2779,93 

3 

Esmerilhadeira angular - 

Potência mínima 900 W, disco de 

no mínimo 4 1/2" (115 mm a 125 

mm) . Tensão 110V/60Hz. 

Velocidade em Rotações por 

minuto até 11.000 RPM pelo 

menos. Eixo M14. Caixa de 

engrenagens metálica e sistema 

de expulsão de pó. Com guarda de 

proteção no disco. Com 1 disco 

abrasivo, 1 disco de corte, 

empunhadeira e chave hexagonal. 

un. 1 R$ 348,72 R$348,72 

4 

Parafusadeira e furadeira - 

perfuração com impacto - 

Mandril de 3/8 (10 mm) ou maior. 

Com 2 baterias de ion-litio 12V/1,5 

Ah ou mais. Nº de rotações sem 

carga: 0 – 430 / 0 – 1.600 RPM 

pelo menos. Torque máximo de 

pelo menos 28 N.m (duro) e de 

pelo menos 11 N.M (leve). Máxima 

un. 1 R$ 542,20 R$ 542,20 



 
perfuração no aço de pelo menos 6 

mm. Com carregador, maleta, kit 

de brocas e bits e manual de 

instruções. 

5 

Quadricíclo ATV (All Terrain 

Vehicle - veículo todo terreno) 

125 CC 

-  motor de pelo menos 125 CC de 

4 tempos, 1 cilindro e refrigerado a 

ar ou água; 

-  deve possuir partida elétrica e 

ignição CDI; 

-    veículo deve ser à gasolina; 

-   capacidade do tanque de pelo 

menos 2L; 

- transmissão deve ser semi-

automática com pelo menos 3 

marchas para frente, 1 ré e neutro; 

- sistema de suspensão 

convencional com duas molas e 

amortecedor nas rodas dianteiras e 

amortecedor grande e mola no 

eixo traseiro; 

- deve ter freio dianteiro do tipo 

duplo freio de tambor ou à disco; 

- deve ter freio traseiro à disco por 

segurança; 

- capacidade máxima de pelo 

menos 100 kg; 

- tamanho da roda com no mínimo: 

Dianteira AT 19X7-8” e Traseira AT 

18X9.5-8”; 

 

un. 1 R$ 5499,00 R$ 5499,00 

6 

Curvador de tubos manual 3/8" 

A 1.1/4" - tipo calandra - para 

tubos de 3/8" a 1.1/4"; parede do 

tubo de até pelo menos 1,5mm;  

Com morsa de aperto rápido; 

Acionamento mecânico;  Curvatura 

máxima de pelo menos 240°; Com 

jogo de 7 polias e 7 canaletas para 

fazer curvas em tubos de 3/8”, 

1/2", 5/8”, 3/4", 7/8”, 1”, 1.1/4”. 

un. 1 R$1.496,10 R$ 1.496,10 

7 

Serra policorte para metal 14" - 

Potência de pelo menos 1900W; 

Tensão: 110V; Diâmetro do disco 

de corte: 355mm com furo central 

de 25,4 mm;  Rotação sem carga: 

un. 1 R$ 833,80 R$833,80 



 
3500 min-¹; Incluso disco de corte 

de 14" e chave de boca; Com 

sistema de proteção do induzido 

contra pó e resíduos; Com sistema 

de escova de carvão à prova de 

queima; Corpo de metal; Com 

capa de proteção completa retrátil; 

8 

Motor trifásico blindado 10CV - 

motor 220/380V; 2 pólos; com pés; 

cor: azul; IP55; 3600 RPM; 

frequência 60 hz. 

un. 1 R$2.528,74 R$2.528,74 

9 

Câmera digital com 12MP, Wi-Fi, 
Bluetooth - Gravação 4K Display 

2” Touch 

Tipo: câmera digital;                    
Resolução: 12MP;                         

Cartões de Memória Compatíveis: 
Micro SD Classe 10 Conexões: AV               

Alimentação: Lítio de 1160mAh               
Cor: preto                                         

Dimensões aproximadas: 6x4x2cm 
Peso: 88g. 

À prova d’agua, resistente até 10 
metros (33 pés). 

un. 1 R$1.599,00 R$1.599,00 

10 

Kit pistola de pintura para 

compressor 600 ml : 

Pistola de Pintura Hvlp com design 

ergonômico e bico de aço inox; 

com gatilho preciso. Aplicações em 

funilarias, marcenarias e 

serralherias; Encaixe: ¼; Diâmetro 

do bico: 1.4mm; Volume da 

caneca: 600ml; Capacidade de 

pintura: 600cc; Pressão de 

Trabalho: 0,3 Bar (43 Psi);  

Consumo de ar: 9CFM. 

 

un. 1 R$136,56 R$136,56 

11 

Parafusadeira/Furadeira: 

Especificações Técnicas: 

Tensão da bateria: 12V 

Tipo de bateria: Bateria de íons de 

lítio 

Capacidade do mandril: 3/8" - 

10mm 

Tipo de mandril: aperto rápido 

Torque máximo/ força de aperto: 

23 N.m (2,3 kgf.m) 

Capacidade máxima de perfuração 

un. 3 R$ 246,27 R$ 738,80 



 
em aço: 10mm 

Capacidade máxima de perfuração 

em madeira: 16mm 

Capacidade de furação no 

concreto: N/A 

Tipo de velocidade: Variável 

Rotação da 

Furadeira/parafusadeira: 0 - 650 

rpm 

Sistema de reversão: reversível 

Impactos por minuto (ipm): N/A 

Tensão do carregador de bateria: 

100V~ - 240V~ - Bivolt automático 

Frequência (Hz): 50/60Hz 

12 

Kit Microrretífica 3000 110V + 10 

Acessórios, que são: 

02 x Discos de corte 420 

01 x Ponta de óxido de alumínio 

8193 

02 x Feltros  414 

01 x Pasta para polimento 421 

01 x Suporte para tubo de lixa 407 

01 x Broca de 3,2mm 150 

01 x Haste adaptadora 401 

01 x Haste adaptadora 402 

01 x Ponta chave para uma rápida 

troca de acessórios 

01 x Estojo para acessórios 

 

 

 

 

un. 

 

 

 

 

2 

 

 

R$214,37 

 

 

 

R$428,73 

 

13 

Máquina de solda TIG para 

alumínio 

Características: 

Tensão de entrada: 220 V 

Monofásico 

Freqüência (Hz): 50/60 

Corrente Nominal de entrada: 16A 

Tensão de Saída: 0-250 Amperes 

Tensão em Vazio: 54 Volts 

Pulso direito (%): 20-80 

Tensão de operação: 100% = 

17,7V/60% - 20V 

Atual valor básico: 0.5 - 0.2 

Inicio do Arco (A): 5 A 250 

Tensão do Arco (A): 5 A 250 

Forma de iniciação do Arco: HF 

(ALTA FREQUÊNCIA) 

Eficiência (%): 85 

Ciclo de Trabalho: 60% = 250A / 

un. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

R$6.276,30 

 

 

 

 

R$6.276,30 

 

 



 

100% - 193A 

Grau de Isolamento: F 

Grau de Blindagem: IP21 

 

14 

Tacômetro digital com 
capacidade de leitura podendo ser 

com ou sem contato. 
Leitura máxima acima de 20000 

RPM 

un. 1 349,63 
349,63 

 

15 

Anemômetro digital portátil com 
sonda separada do corpo do 

aparelho. 
Capaz de leitura entre 10m/s e 

30m/s 

un. 1 262,33 262,33 

16 

 

Balança digital suspensa 50KG 
suspensa com pelo menos 2 casas 

decimais. 
Peso máximo suportado 50kg 

un. 1 36,93 36,93 

17 

Estante de metal. 
6 Bandejas 40x92cm 

Altura: 2,00m 
Largura: 0,92m 

Profundidade: 0,40m 
Capacidade da bandeja: 60kg 

Coluna L2: Chapa 18 
Prateleira: Chapa 22 

X de fundo: Chapa 20 

un. 2 498,93 997,87 

18 

Soprador térmico (1500W-110V): 
-Indicado para moldar materiais 
plásticos, artesanatos e remover 

tintas 
- Sua função é produzir um fluxo 
de ar de alta temperatura realiza 

atividades relacionadas à 
moldagem de materiais plásticos, 
moldagem e instalação de canos 
de PVC, remoção ou secagem de 
pinturas, aplicação de películas, 

entre outras 
-Seu formato tipo pistola permite 

melhor manuseio e maior conforto 
durante o trabalho. 

- Especificações Técnicas: 
Tensão: 110V 

Frequência: 50/60 Hz 
Número de estágio: 02 estágios 
Temperatura 1° estágio: 300°C 

Fluxo de ar 1° estágio: 280 
Litros/min 

Potência 1° estágio: 750W 

un. 1 109,54 109,54 



 

Temperatura 2° estágio: 500°C 
Fluxo de ar 2° estágio: 480 

Litros/min 
Potência 2° estágio: 1500W 

 

19 

Balança digital portátil com 
bateria. 

- Material: Plástico e Aço; 
- Graduação de 1 g a 10 Kg 

- Cor: Branco; 

- Graduação de 1 g em 1 g; 

- Desligamento Automático; 

- Sistema de Tara; 

-Formato anatômico para 

acondicionamentos; 

- Indicação de bateria baixa; 

- Vedação completa sem 

vazamentos; 

 

un. 1 23,77 23,77 

20 

Ferro de entelagem para 
aeromodelos (110/220v), 

temperatura de operação: 65 a 
245 graus C 

un. 2 211,26 422,53 

21 

Balança Eletrônica Digital Alta 
Precisão Completa 40 Kg 

Capacidade: 40KG 
Divisão: 2G 

Corpo em Plástico ABS Injetado 
Prato Inoxidável 

Display LCD com iluminação verde 
Display duplo 

Teclado 24 Teclas 
Painel Aprova de Respingo, 
Indicador de bateria baixa 

Indicador de bateria carregando 
Bi-volt (110v-220v) 

Bateria Recarregável 
Medidas do Prato/Bandeja 34cm x 

23cm 

un. 1 126,47 126,47 

22 

Serra Tico Tico 550 Watts -                      
Dados técnicos: 
Potência: 550 W 

3.000 GPM 
220 V 

Sistema de pêndulo: 3 estágios 
Capacidade de corte: 

Aço - 5 mm 
Madeira - 75 mm 

un. 1 302,23 302,23 



 

Alumínio - 10 mm 
 

23 

Tupia Laminadora Manual 6MM - 
1/4POL - 530 Watts:: 

 
Potência: 530W 

Rotações por minuto: 35.000 
Pinça: 6mm 

Dimensões(C x L x A): 89 x 90 x 
199mm 

Peso: 1.4kg 
Controle de velocidade. 

Seleção de rotação. 
Dupla isolação. 

 

un. 1 302,35 302,35 

24 

Descascador de laranjas manual 
 

Estrutura de ferro; 
Fixação por parafuso; 

Base com protetores de borracha; 
Eixo “rodante” e manivela para 

controlar a rodagem. 
 

un. 1 155,20 155,20 

25 

Paquimetro Analogico 150 mm - 
aço inoxidavel: 

Paquímetro Universal Guias 
Revestidas Titânio  

Com parafuso de fixação e guias 
revestidas de Titânio; 

Com medidor de profundidade; 
Cursor temperado e impulsor 
fabricados em aço inoxidável. 

 
Escala principal e nônio com 

acabamento cromado; 
Faces de medição lapidadas; 
Deslize do cursor sobre guias 

ressaltadas, impedindo o desgaste 
da gravação 
Graduação: 

Superior 1/128” 
Inferior 0,05 mm 

Exatidão ± 0,05 mm 
Comprimento do Bico 40 mm 

Peso 140 g 
 

un. 1 183,63 183,63 

 

 

1.2 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 35.210,95 (Trinta e cinco mil, duzentos 

e dez reais e noventa e cinco centavos) 

 



 
1.3 - Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento 
provisório, se a garantia for do fabricante, ou do recebimento definitivo, se a garantia for do 
fornecedor. 
 
 

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1 – Equipe de Modelismo Tecnológico/EMTEC (itens 1 e 2) 
 
2.1.1 - Os bens requeridos são de fundamental importância para o andamento dos projetos da 
EMTEC, visto que a equipe se encontra em fase de estruturação.  
 
2.1.2 - O drone será utilizado não só como objeto de estudo para entendimento de drones que 
utilizam FPV como também será utilizado para treinamento de pilotos e como fonte de peças para 
montagem de outros drones. 
 
2.1.3 - Os óculos são de fundamental importância para o setor da equipe especializado em 
competições de drone, pois a equipe não possui óculos FPV. Estes óculos possuem alta qualidade e 
são amplamente utilizados para fins de competições. 
 
 
2.2 – Equipe CAP GEAR (itens 3 a 8) 
 
2.2.1 – Para a equipe CAP GEAR construir o seu veículo off-road utiliza o laboratório denominado de 
Laboratório de Processos de Fabricação do curso de Engenharia Mecatrônica. Porém, existem 
ferramentas e equipamentos necessários para a construção do veículo da equipe que são 
específicos e ainda não estão disponíveis neste espaço. As ferramentas e equipamentos que se 
pretende adquirir neste processo de compra tornará possível a fabricação das peças do carro da 
equipe. 
 

2.2.2 – Os laboratórios do curso de Engenharia Mecatrônica utilizados pela equipe CAP GEAR são 

de uso comum dos alunos do curso e das demais equipes de competição do CAP. Logo, tendo mais 

equipamentos na parte mecânica facilitará a realização de projetos de iniciação científica, trabalhos 

de TCC e outros projetos de pesquisa e extensão que envolvam a fabricação de protótipos, dando ao 

aluno a possibilidade de aquisição de conhecimentos na prática. 

 

2.2.3 – Pretende-se também adquirir alguns componentes comerciais mecânicos e elétricos que 

serão utilizados no protótipo do carro e também nas fases de teste e regulagem do mesmo. Além 

disso, pretende-se adquirir um motor para a construção de um dinamômetro elétrico que permitirá a 

calibração e avaliação do desempenho do motor de 10 CV do baja. Tal equipamento também poderá 

ser utilizado em aulas de máquinas térmicas para ajudar no entendimento de conceitos relacionados 

aos motores de combustão interna do curso de Engenharia Mecatrônica do CAP. 

  

2.2.4 – Os itens para o referido laboratório são listados abaixo: 

 

● Esmerilhadeira angular servirá para operações de corte e acabamento em peças metálicas e 

a realização de operações de acabamento em estruturas soldadas, etc.; 

● Parafusadeira e furadeira servirá para operações de furação em peças metálicas e a 

realização de operações de rosqueamento de parafusos de montagens mecânicas; 

● Veículo ATV permitirá que os alunos aprendam e visualizem na prática, em um veículo real, 

conceitos de: sistemas de suspensão de veículos off-road, sistemas de transmissão veicular, 

sistemas de direção e sistemas de frenagem. O aprendizado nessas áreas é essencial para o 



 
sucesso da equipe no desenvolvimento e construção do seu protótipo para a competição 

BAJA SAE; 

● Curvador de tubos manual tornará possível a realização de dobras em tubos de aço, 

permitindo a fabricação interna do chassi de veículos protótipos e de estruturas metálicas em 

geral; 

● Serra policorte permitirá a realização de operações de corte de tubos de aço, barras e chapas 

metálicas com maior agilidade e segurança; 

● Motor trifásico de 10 CV possibilitará a construção de um dinamômetro elétrico para 

regulação do motor de combustão da equipe e levantamento das curvas de torque, rotação e 

consumo do mesmo; 

 

2.3 Equipe Bioesfera Sustentável  (itens 01 e 09) 

 

Os bens requeridos são de fundamental importância para o andamento dos projetos da Bioesfera 

Sustentável, visto que a equipe se encontra em fase de estruturação. A câmera digital será utilizada 

para registros tanto da “cura” do concreto submerso em meio aquoso, quanto de outras atividades 

específicas ( rompimento de corpos de prova, movimentação de corpos, imersão em líquidos 

diversos) entre outras aplicações. O drone será utilizado para registro panorâmico e superior das 

jazidas de materiais, dos locais, dos laboratórios que serão objeto de estudo para realização dos 

testes, além de poder auxiliar no registro de projetos da área da Engenharia Civil e dessa forma 

poder compor imagens e vídeos adaptáveis ao trabalho científico. 

 

 

2.4 Equipe Komiketo Baja   (itens 10 e 11) 

 

Justifica-se aquisição dos itens 10 e 11 da tabela, tendo em vista a necessidade do projeto Komiketo 

Baja UFSJ. Tais itens serão de extrema importância para o crescimento do projeto e 

desenvolvimento pessoal dos discentes membros, para trabalharem com produtos de alta qualidade 

e poderem alcançar melhores resultados.Os itens solicitados são de variados setores da equipe e 

são essenciais para a mesma, de modo que não será possível competir sem os mesmos, na 25ª 

competição nacional BAJA SAE e 12ª competição regional BAJA SAE. Os itens solicitados tem o 

objetivo de auxiliar na fabricação de componentes, lubrificação e geração de atrito. As quantidades 

citadas variam de acordo com a demanda de trabalho e do projeto do protótipo para 2018.  

 

2.5 Equipe UaiSoccer VSS   (itens 12) 

 

O produto listado nesse documento é para suprir as demandas necessárias da equipe de robótica 

UaiSoccer VSS a fim de representar a Universidade Federal de São João Del Rei na Competição 

Latino Americana de Robótica de 2018.  

 

2.5.3 – Kit Microretífica com 10 acessórios. 

 

Ferramenta de melhor custo e benefício para dar acabamento nas peças impressas pela impressora 

3D são as Microretíficas. Essa ferramenta é capaz de realizar tarefas como de polimento, corte e 

perfuração, sendo vendida juntamente com acessórios que possibilitam a realização de tais tarefas. 

 

2.6 Equipe Milhas Gerais (item 13) 

 



 
Conforme apresentado na tabela acima, o item 13 foi solicitado pela equipe Milhas Gerais de forma a 

ser utilizado para auxiliar na construção do protótipo para competição de eficiência energética. A 

máquina de solda TIG para alumínio é utilizada para soldar as estruturas do protótipo cuja matéria 

prima é o alumínio. 

 

2.7 Equipe Noiz Avua Aero design (itens 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ) 

 

Encontram-se listados abaixo os equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto da 

equipe: 

 

● Tacômetro: será utilizado para realizar medições da rotação real do motor para identificar 

possíveis discrepâncias com os valores nominais é identificação de possíveis falhas. 

● Anemômetro: utilizado para medir a velocidade do fluxo de ar, sendo necessário para 

controlar os parâmetros de teste e vôo da aeronave assim como identificar a velocidade 

desenvolvida pela mesma. 

● Balança digital suspensa: será utilizada para medir a tração gerada pelo motor aumentando 

assim o nível de veracidade dos parâmetros do motor. 

● Estante de metal: será utilizada para organização e separação dos materiais da sala 

permitindo o trabalho em ambiente mais limpo e fluido. 

● Soprador térmico: o soprador é utilizado para manter a tela utilizada na aeronave esticada 

uma vez que o material é termo retrátil, o soprador aplica o calor no material fazendo com que 

se estique e se modele correntemente no formato da asa. 

● Balança Portátil: A balança é utilizada para medições em elementos durante a construção 

assim como é obrigatória a pesagem em vídeo do aeromodelo antes e após o voo para ser 

autorizada sua participação na competição SAE Aerodesign. 

 

 

2.8 Equipe Trem Ki Voa Regular (itens 11, 20, 21 e 22) 

 

A aquisição de materiais permanentes listados nos itens 11, 20, 21 e 22 destina-se ao projeto da 

equipe Trem Ki Voa Aerodesign classe regular. A equipe ainda não possui os materiais solicitados os 

quais possuem ampla utilização, o que irá facilitar o trabalho e melhorar a qualidade do projeto, 

permitindo uma maior eficiência na elaboração de furos, cortes e medidas. 

 Os materiais estão sendo solicitados de acordo com as necessidades do projeto e de acordo com o 

número de membros da equipe. 

 

2.9 Equipe UAI SOCCER SS (itens 23 e 24) 

 

Necessita-se do item 23, pois essa ferramenta auxilia a equipe na elaboração dos moldes para 

acabamentos dos robôs, como se trata de uma ferramenta multiuso será de grande utilidade para 

projeto de forma geral. São máquinas que possuem um giro de altíssima velocidade, facilitando 

trabalhos como moldar, serrar ou furar, desde que utilizando as fresas adequadas. Portanto, as 

tupias são máquinas que permitem um acabamento mais preciso. 

 

O item 24, descascador de laranjas, terá um uso diferenciado no projeto, o mesmo terá a função de 

enrolar fios nas solenóides que serão desenvolvidas junto aos alunos de engenharia elétrica. No 

momento em que o fio vai sendo enrolado girando pelo centro do aparelho, permite-se medir 

tamanho e contar as voltas que o fio dá na solenóide.  



 
 

2.11 Equipe Robocap (itens 11 e 25) 

 

O item 11 é usado pela equipe para realizar a manutenção e montagem dos robôs de combate, sumô 

e seguidor de linha. O equipamento solicitado no item 25 é usado por todas as categorias para 

realizar a medição exata dos robôs.  

 

3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 

3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. 

 

 

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 

4.1 - O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em 
remessa única, no seguinte endereço: Campus Santo Antônio, à Praça Frei Orlando, 170, Centro, em 
São João del-Rei/MG, no horário das 08h30min às 11h30min e de 14h às 17h, sendo o frete, carga e 
descarga por conta do fornecedor até o local indicado pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio. 

4.1.1 - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá 
ser inferior a 5 dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 

 
4.2 - Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 
4.3 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

 
4.4 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

 
4.5 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

 
4.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 - São obrigações da Contratante: 
 
5.1.1 - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
5.1.2 - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

 



 
5.1.3 - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
5.1.4 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 
 
5.1.5 - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 

5.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
 

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

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

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

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

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

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

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

7 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
 
8 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
8.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 



 
 
 
9 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
9.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
9.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
 
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 
 

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

 
10.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
10.1.3 - fraudar na execução do contrato; 
 
10.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; 
 
10.1.5 - cometer fraude fiscal; 
 
10.1.6 - não mantiver a proposta. 
 

10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
 10.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
 
 10.2.2 - multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos); 
 
 10.2.3 - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
 
 10.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
 10.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 



 
 
 10.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
 10.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
10.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
 
 10.3.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
 10.3.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
 10.3.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
 
10.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
10.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
10.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

 
São João del-Rei, 29 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

__________________________ 
Daniel Gustavo dos Santos 

Chefe do Setor de Alimentação e Moradia 
 



 
 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

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

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

 
 
 
Ilmo. Sr. 
(pessoa jurídica pagadora) 
 
 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à 
(nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
I - preenche os seguintes requisitos: 
 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como 
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; e 
 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, 
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 
Local e data...................................................... 
 
Assinatura do Responsável 
 

 


