
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2018 
PROCESSO Nº. 23122.019519/2018-18 

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 03/12/2018, 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 
materiais permanentes para atender as demandas dos laboratórios do curso de Engenharia Florestal 
da Universidade Federal de São João del-Rei, 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 
 

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


 
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: 8100.000000 
 
Programa de Trabalho: 141489 
 
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 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
7.8 - 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. 
 

7.8.1 - 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. 

 
7.8.2 - 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 
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: 

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


 
 
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 novembro de 2018 
 
 
 

Fernanda Rodrigues Drumond Chaves 
pregoeira 



 
 
 

ANEXO I 
 

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

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Aquisição de materiais permanentes para a estruturação dos Laboratórios de Dendrologia e 

Ecologia Florestal, Laboratório de Anatomia da Madeira e Química da Madeira, Laboratório de 

Biometria Florestal, Laboratório de Sementes e Viveiros Florestais, Laboratório de Tecnologia da 

Madeira, laboratório de Silvicultura e Melhoramento Florestal, Laboratório de Geoprocessamento e 

Laboratório de Manejo Florestal do curso de Engenharia Florestal da UFSJ/CSL, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

 

Serra Fita Com Mesa Inclinável Com 
presença de motor mono ou trifásico de 

potência mínima de 4CV. 
Características aproximadas: 

Dimensões aproximadas Da Mesa 550 x 
430 mm e Diâmetro Do Volante 600 mm 

Passagem Até A Coluna 590 mm 
Inclinação Da Mesa 45°Comprimento Da 

Fita 4.320 mm Peso máximo 
aproximado 350 Kg 

UNIDADE 1 R$ 22.337,90 

2 

Plaina Desempenadeira com mínimo de 

3 Facas acopladas ao eixo de  principal,  

1.800mm potênca mínima de 2 CV com 

presença de Motor Trifásico: Possui um 

mínimo de 3 facas acopladas ao eixo 

principal que operam simultaneamente, 

resultando em um excelente 

acabamento de corte; possui tamanho 

de mesa ideal para grandes peças, 

estrutura reforçada, ajustes precisos; 

contém sistema de fixação da guia com 

precisão e qualidade; com mecanismo 

de mancal e cremalheira é possível 

movimentar lateralmente a guia com 

estabilidade única. Especificações 

Técnicas aproximadas: Comprimento da 

mesa: 1.800mm; Largura da mesa: 

200mm; Diâmetro do eixo: 98mm; 

Número de facas: 3-4; Dimensões das 

facas: 200 x 30 x 3 mm; Motor: 2CV - 2 

polos. 

UNIDADE 1 R$ 9.229,61 



 

3 

Plaina Desengrossadeira 400mm, com 

presença de motor Trifásico. O eixo de 

desengrosso possui 3 facas e avanço de 

3,6 e 6 m/min. Especificações Técnicas 

aproximadas: Largura máxima: 400mm; 

Altura máxima:152mm; Altura mínima: 

10mm; Profundidade máxima de corte: 

5,1mm; Nº de facas: 3; Velocidade de 

avanço: 3,3 - 6,0 m/min; Motor de 

potência mínima: 5HP 4P. 

UNIDADE 1 R$ 17.044,93 

4 

Serra circular de bancada com bancada 

inclinável 220/380V TRIF, Mesa 

1000x1000MM, com motor de potência 

mínima de 10 CV/HP-2P, Inclinação da 

serra 45°. 

UNIDADE 1 R$ 14.850,67 

5 

Serra de Bancada 5CV. Tensão (V): 

220V / 380V. Fase da rede motor: 

Trifásico. Potência do motor: 5CV. 

Rotação do Motor: 3500 rpm. Espessura 

do eixo da serra: 19mm. Lâmina de 

corte: Máximo 12”. Espessura Máxima 

da lâmina: 5mm. Dimensões 

aproximadas: Diâmetro da base e altura: 

L 790mm - C 990mm - A 850mm. Peso 

aproximado (kg): 116. Com coifa de 

proteção da lâmina em alumínio; 

Regulagem da altura do disco de corte; 

Painel de controle, sendo com chave de 

segurança e comando liga / desliga 24v; 

Calha de saída para serragem. 

UNIDADE 1 R$ 4.464,97 

6 

Esquadrejadeira profissional 1900mm 

Com Eixo Inclinável Com Motor 

Trifásico. Altura Máxima De Corte Serra 

250 mm: 55 mm / Serra 300 mm: 80 

mm; Diâmetro Máximo Da Serra 300 

mm; Dimensões aproximadas Da Mesa 

Móvel: 680 x 810 mm; Curso Da Mesa 

Móvel 1.900 mm; Dimensões 

aproximadas Da Mesa 500 x 680 mm. 

UNIDADE 1 R$ 8.456,66 

7 

Coletor De Pó Duplo 3 Bocas Com 

Motor Trifásico 3CV/2Portas. Altura 

aproximada de 2.000 mm; Motor 

Trifásico; Capacidade do Reservatório 

0,4 m³; Vazão 62 m³/min; Diâmetro X 

Bocas De Entrada aproximadas de 100 

mm x 3. Peso aproximado de 120 Kg. 

UNIDADE 1 R$ 6.555,38 

8 
Motocompressor 24 Litros 2HP com 120 

PSI; 220 V - 24L, 2HP. UNIDADE 1 R$ 808,81 



 

9 

Carro / Carrinho bandeja INOX. 

Também conhecido como carro serviço 

ou carro de apoio. Até 100Kg por 

bandeja. Possui 03 Bandejas com 

bordas dobradas. Dimensões 

aproximadas: 40 x 75 e altura 90cm. 

Totalmente construído com aço inox. 

Equipado com rodízios, sendo 2 rodízios 

giratórios e 2 rodízios fixos. Acabamento 

espelhado. Material resistente a 

corrosão/ferrugem. 

UNIDADE 2 R$ 3.075,16 

10 

Mesa Digitalizadora. Modelo de 

referência: Wacom Intuos Pro Grande - 

PTH860, ou superior; Dimensões 

aproximadas: 430 x 287 x 8 mm; Peso 

aproximado 1,300 g; Área ativa: 311 x 

216 mm; cor preta; Função Multitoque; 

Caneta Wacom Pro Pen 2, sensível à 

pressão, sem fio e sem pilhas, com 

8.192 níveis de pressão na ponta da 

caneta e borracha; reconhecimento de 

inclinação ±60 levels; 2 botões laterais 

na caneta, botão Des-/abilitar entradas 

de toque na mesa gráfica.Pontas de 

reposição: 10 pontas da Pro Pen 2 (6 

pontas padrão e 4 de feltro no porta 

caneta); Empunhadura: borracha de 

silicone sem látex (Pro Pen 2); 

tecnologia: método de ressonância 

eletromagnética patenteada. Resolução 

de 5080 lpi. Touch Ring com 4 funções 

personalizáveis; Tela do Express View 

(hud):sim; Possui alternância do 

monitor; Tamanho do pincel, zoom, 

rolagem e deslocamento dedicado:Sim; 

Cabo incluído: USB de 2 m sem PVC. 

Conexão para PC e Mac USB ou 

Bluetooth clássico para conexão sem 

fio. Garantia limitada: 2 anos para EUA, 

Canadá e América Latina.  

Itens incluídos: Mesa gráfica Wacom 

Intuos Pro (média ou grande) Wacom 

Pro Pen 2 (sem bateria) Porta caneta 

(inclui 6 pontas padrão, 4 pontas de 

feltro) 4 anéis coloridos de caneta 

adicionais Cartão de exemplo de folha 

de textura, 2 m Cabo USB sem PVC 

Guia de inicialização rápida. 

UNIDADE 1 R$ 4.770,00 

11 
Lente olho de peixe (fisheye) compatível 

com câmera Nikon D7200 (formato DX): 
UNIDADE 1 R$ 4.805,00 



 
Lente AF DX Fisheye 10.5 mm f/2.8G 

ED com ângulo de imagem ultra grande 

de 180° em câmeras de formato DX. 

Tipo de estrutura: Encaixe baioneta F 

Nikon; Distância Focal 10,5 mm; 

Abertura Máxima f/ 2,8; Abertura mínima 

f/ 22; Formato DX; Ângulo máximo de 

visão (formato DX) 180°; Relação de 

reprodução máxima 0,20 x; Elementos 

da Lente 10(dez); Grupos da Lente 

7(sete); Lâminas do diafragma 7; 

Informação sobre a distância; Elementos 

de Cristal ED 1; Elementos Asféricos 1; 

Revestimento Superintegrado; Foco 

Automático; Distância Focal Mínima de 

14cm; Modo de foco Automático e 

manual; Dimensões (aprox.) (Diâmetro x 

Comprimento) 63 x 62,5 mm; Peso 

(aprox.) 305 g. Modelo de referência: AF 

DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED, 

ou superior. 

12 

Lente zoon - Compativel com Nikon 

D7200 formato DX - Tipo de estrutura: 

Encaixe baioneta Nikon; Alcance da 

Distância Focal 18 - 300 mm; Taxa de 

Zoom 16,7 x; Abertura Máxima f/ 3,5-

6,3; Abertura mínima f/ 22; Formato DX; 

Ângulo máximo de visão (formato DX) 

76°; Ângulo mínimo de visão (formato 

DX) 5°20'; Relação de reprodução 

máxima 0,32 x; Elementos da Lente 16 

(dezeseis); Grupos da Lente 12(doze); 

Fator de Conversão Ótica 1,5x; 

Formato(s) Compatível(is) DX; 

Estabilização de imagem Nikon VR 

(Redução de Vibração); Lâminas do 

diafragma 7. Com informação sobre a 

distância; Elementos de Cristal ED 3 

(três); Elementos Asféricos 3; 

Revestimento Superintegrado; Foco 

Automático; Motor de Onda Silencioso 

AF-S ; Foco Interno; Distância Focal 

Mínima 1,6 pés ( 0,48 m) ; Modo de foco 

Automático/Manual; Tipo G; Tamanho 

do Filtro 67 mm; Aceita Filtro Tipo 

Rosqueável; Dimensões (aprox.) 

(Diâmetro x Comprimento) 78,5 x 99 

mm; Peso (aprox.) 550 g. Modelo de 

referência: Lente Nikon AF-S DX 18-

300mm f/3.5-5.6 G ED VR, ou superior. 

UNIDADE 1 R$ 4.853,33 



 

13 

Flash Speedlight AF SB-700 NIKON, 

compatível com Nikon D7200 - Alcance 

de 28 m (em ISO 100, posição da 

cabeça de zoom a 35 mm, no formato 

FX, iluminação padrão, 20°C) a 39 m 

(em ISO 200, posição da cabeça de 

zoom a 35 mm, no formato FX, 

iluminação padrão, 20°C); Cobertura da 

Lente de 14 mm a 120 mm (formato DX) 

de 24 mm a 120 mm (formato FX); 

Função de Rebatimento (Inclinar):a 

cabeça do flash se inclina para baixo até 

-7° ou para cima até 90° com paradas 

tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° 

e 90°.;Função de Rebatimento (Girar):A 

cabeça do flash gira horizontalmente 

180° para a esquerda e para a direita, 

com paradas tipo "click-stop" em 0°, 30°, 

60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º. - 

Controle de Flash sem fio: Modo Possui 

4 Canais de Comunicação Sem Fio: 1, 

2, 3 e 4 Canais e Grupos Sem Fio Dois: 

A e B. Possui Filtro de Identificação de 

Cores que Identifica automaticamente o 

alinhamento dos filtros de cores duras e 

ajusta o balanço de branco da câmera, 

compatível apenas com as câmeras 

SLRs digitais da Nikon. Identificação 

Automática de Formato: Identifica 

automaticamente o formato FX ou DX 

da câmera em uso e otimiza a 

distribuição de luz.  

Conteúdo da embalagem: 1 Flash Nikon 

Speedlight AF SB-700; 1 Suporte de 

Speedlight AS-22; 1 Cúpula de difusão 

Nikon SW-14H; 1 Filtro Incandescente 

SZ-3TN; 1 Filtro Fluorescente SZ-3FL; 1 

Estojo flexível para a SS-700. 

Dimensões:2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 

126,0 x 104,5 mm) (Aprox.); Peso 

(aproximado, sem baterias)12,7 oz. (360 

g). 

UNIDADE 1 R$ 1.995,67 

14 

Freezer e Refrigerador Horizontal Dupla 

Ação, com duas tampas e capacidade 

entre 545 e 550 litros, cor branca. 

Voltagem: 220V. Tampas balanceadas: 

leves para abrir, resistentes e seguras 

para vedar. Gaxeta removível: facilita a 

limpeza do equipamento e a remoção 

das sujeiras mais difíceisChave seletora 

UNIDADE 1 R$ 2.791,05 



 
para alterar de freezer para refrigerador 

e vice-versa de maneira prática e rápida. 

Temperatura do Freezer de  -18 a -22°C 

e do  Refrigerador de +2 a +8°C. Dreno 

de gelo: dreno frontal, não precisa 

deslocar o produto para degelo. 

Fechadura de segurança com chave. 

Rodízios para fácil deslocamento. Não 

contém CFC. 220 v. Material  do 

Gabinete externo  em aço zincado e pré-

pintado com esmalte poliéster.  

Gabinete interno  em aço galvanizado 

com uma proteção adicional de esmalte 

poliéster branco de alta resistência. 

Peso aproximado do produto sem a 

embalagem de 83 kg. Dimensões 

aproximadas do produto:  Largura=166 

cm;  Altura =94 cm;  Profundidade=69 

cm. Garantia de 01 ano. 

15 

Morsa/Torna de bancada nº 08. 

Fabricado em ferro fundido ou Aço 

Forjadocom ou sem base giratória. 

Morsa Especial Para Trabalhos Extra 

Pesados.Mordentes Temperados, 

Integrados Ao Corpo Garantindo 

Resistência Contra O Desgaste. 

Dimensões aproximadas:  A: 195,0 Mm 

B: 175,0 Mm. 

UNIDADE 1 R$ 2.056,10 

16 

Capela de exaustão de gazes. 

equipamento projetado para eliminar 

problemas de vapores tóxicos em 

laboratórios.  espessura 3mm com 

tecnologia rtm light, que consiste na 

construção da peça com mantas de fibra 

de vidro de alta performance e injeção 

de resina com auxílio de vácuo.  

exaustor do tipo centrífugo com motor 

blindado, caracol em fibra de vidro e 

ventoinha em plástico de engenharia, 

possui porta frontal em acrilico 

transparente com deslocamento vertical.  

design tipo iglu e tecnologia de 

fabricação em rtm light. o interior assim 

como o exterior tem uma textura lisa que 

facilita a higienização do equipamento. 

medidas internas aproximadas: largura: 

1500 mm. altura: 120mm. profundidade: 

650 mm. vão da porta: l 11000 x h 720 

mm; medidas externas aproximadas: 

largura: 1550mm, altura: 1310 mm 

UNIDADE 2 R$ 21.944,67 



 
profundidade: 750 mm; medida altura 

com exaustor: altura: 1720mm. 

17 

Tripé de alumínio com trava rápida na 

parte superior e trava de borboleta na 

parte inferior. Pernas extensíveis, alça 

de transporte, parafuso de fixação com 

rosca 5/8". Tripé para uso em Estação 

Total e Teodolito. 

UNIDADE 4 R$ 2.360,00 

18 

Prisma circular com garfo de metal e 

alvo articulável. Com suporte. 

Acompanha bolsa de transporte. Prisma 

para uso com Estação Total. 

UNIDADE 2 R$ 1.923,33 

19 

Bastão para prisma extensivel com 

comprimento maior ou igual 4,70m em 

aluminio. Rosca padrão W5/8" e 

diametro 28mm. Dois estagios com 

rosca de compressão. Bastão para fixar 

prisma para uso com Estação Total. 

UNIDADE 2 R$ 1.206,67 

20 

Ar condicionado mult-split inverter 2 x 

9000 BTUS máximo, 220V Ciclo: 

Quente-Frio, fluido refrigerador de 

R410a.  Alimentação (volts): 220v. 

Contendo timer,  controle remoto, 

desumidificação, filtro anti-bactéria, 

controle da direção do ar automático. 

Tecnologia do compressor: inverter. 

Peso aproximado: Peso da unidade 

externa (kg): 38. Peso da unidade 

interna (kg): 8,5. Peso da unidade 

interna 2 (kg): 8,5. Dimensões 

aproximadas: Unidade externa - Largura 

(mm): 790. Unidade externa - 

Profundidade (mm): 290. Unidade 

interna - Altura (mm): 268. Unidade 

interna - Largura (mm): 840. Unidade 

interna - Profundidade (mm): 203. 

Unidade interna 2 - Largura (mm): 840. 

Unidade interna 2 - Altura (mm): 268. 

Unidade interna 2 - Profundidade (mm): 

203. 

Deverá apresentar selo PROCEL de 

economia de energia, ou seja, devem 

possuir faixa de classificação “A” no 

Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE), em conformidade com a IN 

02/2014 SLTI/MPOG. 

UNIDADE 1 R$ 6.556,36 



 

21 

Fonte para eletroforese com as 

seguintes características: Voltagem: 10 - 

300V com incrementos de 1V; - 

Amperagem: 4 - 500mA com 

incrementos de 1mA; - Potência 

máxima: 90 watts; - Timer: 0-999 

minutos ou corrida contínua; - Detecção 

de falhas quando o circuito está aberto;  

- Proteção contra curto-circuito; - 

Temperatura de trabalho: 4 a 40°C; - 

Umidade até 80%; - Certificação de 

segurança EN61010-1, CE; - Dimensões 

(LxAxP): 12,5 x 33,5 x 28 cm; - Bivolt 

100-240V. 

UNIDADE 1 R$ 5.298,47 

22 

Microcentrífuga de bancada, com as 

seguintes especificações técnicas: 

Microprocessada e motor por indução 

magnética; Capacidade máxima: 24 

tubos de 1,5/2,0 ml; Velocidade máxima: 

13.300 rpm; Força centrífuga máxima 

(FCR): 17.008 xg; Tempo  de  corrida:  

1seg  a  99  min:  59 seg,  corrida  

contínua  ou  ciclos  curtos  de 

centrifugação através da tecla PULSE; 

Travamento automático da tampa 

durante a corrida; Proteção contra super  

-  aquecimento do motor; Sensor  para  

desbalanceamento  com interrupção 

automática da centrifugação; Operação: 

200-240V; Dimensões aproimadas: 228 

x 261 x 353 mm (H x L x P). 

UNIDADE 1 R$ 12.283,66 

23 

Container de armazenamento e 

transporte de  nitrogênio líquido 

construído em alumínio e isolado a 

vácuo. Capacidade: 10 litros. Taxa de 

evaporação estática: 0,22 litros/ dia. 

Tempo de armazenamento: 45 dias. 

Peso vazio: 6,6 kg. Peso cheio: 14,7 kg. 

Diâmetro do pescoço: 51 mm. Altura: 

597 mm. Diametro externo: 290 mm. 

Tampa de vedação inclusa. 

UNIDADE 1 R$ 5.780,37 

24 

Estufa climatizada do tipo BOD: 

construida em gabinete tipo geladeira 

com capacidade de 354L, com isolação 

térmica em poliuretano expandido e 

acabamento em chapa de aço na cor 

branca. Disponibilidade para encaixe de 

até 12  prateleiras, sendo pelo menos 

duas prateleiras inclusas. Dimenssões 

internas aproximadas: 

UNIDADE 1 R$ 7.281,00 



 
51LX50PX139Aacm. Dimenssões 

externas aproximadas: 60LX71PX159A 

cm. Faixa de controle de temperatura de  

-6 a 60oC. Precisão de temperatura de 

0,3o. C, precisão termostática de 0,1o. C, 

termostato mecânico para proteção 

contra sobreaquecimento, fotoperíodo 

programável para dois períodos: dia e 

noite, composto por quatro lâmpadas 

tipo LED, controlador de termoperíodo e 

fotoperíodo digital micro processado. 

Alternância automática programável. 

Dia: lâmpadas acesas e configuração 

para temperatura dia. Noite:  lâmpadas 

apagadas e configuração para 

temperatura noite. Alarme de baixas e 

altas temperaturas. Termômetros de 

máxima e mínima com apenas um 

toque. Sistema de acionamento de 

aquecimento e refrigeração conforme 

parâmetros internos. Controlador de 

umidade eletrônico, programado no 

painel digital. Homogeneidade: 

circulação de ar forçada na direção 

vertical, através de ventoinha tipo cooler 

de baixo ruído. Painel localizado  na 

porta do equipamento. Potência 246W, 

motor compressor de 1/6 HP e voltagem 

de 220V. 

25 

Gerador de gotas aerosol térmico para 

termonebulizações subterrâneas com 

motor tipo pulso-jato, sem peças 

móveis. Tanque de formulação 

desmontável, com capacidade de 5L, 

em polietileno, transparente e com 

escala em litros. Peso vazio: 8,6kg. 

Dimensões aproximadas: 133 cm de 

comprimento X 29 cm de largura X 

33cm de altura. Capacidade do tanque 

de combustível de 2L, volume da 

câmara de combustão 300cm3 Potência 

máxima do motor: 17,5kW (24,1hp, 

15.300kcal/h. Consumo máximo do 

motor de 1,9L/h. Tubo refrigerador em 

aço inixidável, com grade para proteção 

do operador. Sistema de partida com 

injeção direta de gasolina, com bomba 

tipo fole manual.  Ignição automática 

(bobina eletrônica/4 pilhas =6V). Tanque 

de gasolina não pressurizado. Vazão de 

formulação de 10-35 l/h. Vasão 

UNIDADE 1 R$ 9.420,00 



 
standard: 12 l/h. Tamanho das 

partículas: menor que 25µm (óleo 

mineral), menor que 35µm (emulsão 

óleo/água) e menor que 35µm (água). 

Motor em aço inixidável, todas as peças 

em materiais não corrosíveis. 

Dispositivo de interrupção automática 

(válvula-corta-calda).  Bico curvo para 

executar trabalhos subterrâneos. 

Equipamento indicado para controle de 

formigas-cortadeiras através da injeção 

direta de neblina inseticida na colônia de 

formigas. 

26 

Microscópio binocular com iluminação 

transmitida de 30 w e led para campo 

claro, objetivas planacromáticas de 4, 

10, 40 e 100 x, oculares focalizáveis de 

10 x / 18, seta indicadora, condensador 

fixo, charriot do lado direito, revolver 

para 4 objetivas, composto de: 

microscópio com estativa mecânica à 

direita campo e desenho ergonômico, 

que garante correta postura ao usuário; 

Luz transmitida com sistema ótico de 

correção infinita (ICS); Estativa e todas 

as engrenagens em metal; Tubo 

binocular com inclinação de 30º entre a 

linha de visão do observador e o plano 

horizontal; rotação de 360º em torno do 

eixo vertical; Par de oculares 

focalizáveis 10x/18 Br. com tratamento 

antifungo opção de trava por parafusos 

para evitar que sejam retiradas por 

pessoas não autorizadas; ponteiro em 

uma das oculares; Distância interpupilar 

de 48 a 75 mm; Revólver reverso com 

espaço para quatro objetivas; Conjunto 

de objetivas planas-acromáticas: 

Objetiva "Plan-Achromat" 4x/0,10; 

Objetiva "Plan-Achromat" 10x/0,25; 

Objetiva "Plan-Achromat" 40x/0,65 

retrátil; Objetiva "Plan-Achromat" 

100x/1,25 retrátil - imersão a óleo; Botão 

bilateral para focalizações macrométrica 

emicrométrica e escala micrométrica à 

esquerda; ajuste grosso de 4 mm por 

volta e ajuste fino de 0,3 mm por volta; 

deslocamento total de 15 mm; Platina 

mecânica com dimensões 140 x 135 

mm, acionamento à direita e porta-

objeto; Charriot com movimento XY 

UNIDADE 8 R$ 51.325,33 



 
graduado e limitador do movimento Z, 

evitando quebra de lâminas; 

deslocamento total de 75 mm no eixo X 

e 30 mm no eixo Y; Condensador fixo 

tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma íris; 

compartimento para adaptar 

futuramente, aneis de fase e de campo 

escuro; Controle de intensidade 

luminosa incorporado ao microscópio e 

acoplado à função liga/desliga, que 

obriga a redução da intensidade antes 

do desligamento, prolongando a vida útil 

do LED ou da lâmpada; Duas opções de 

iluminação já inclusas: e lâmpada 

halógena 6 V / 30 W pré-centralizados, 

controle de intensidade luminosa e 

sistema de troca de LED/lâmpada 

protegido por parafusos - ferramenta 

inclusa; Escalas em LEDs nas laterais, 

indicadoras de intensidade luminosa, 

que facilita observar à distância, se o 

microscópio foi deixado ligado; Fonte de 

100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA com 

três adaptadores para diferentes tipos 

de tomadas (bivolt automático); 

Tratamento antifungo nas oculares, tubo 

e objetivas; Compartimento de LED e 

lâmpada halógena; Opção de 

futuramente acoplar componentes para 

contraste de fase, campo escuro e 

fluorescência. Acompanham: Capa 

protetora; Frasco de 5 ml de óleo de 

imersão; Filtros coloridos azul (luz do 

dia), verde e amarelo; Lâmpada reserva; 

Manual de instruções. 

 

1.2 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 233.475,10 (duzentos e trinta e três mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e dez 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 - A aquisição dos equipamentos elencados atenderá às necessidades de estruturação básica dos 

laboratórios para as aulas práticas das disciplinas profissionalizantes do curso de Engenharia 

Florestal, sendo os mesmos essenciais para demonstração de procedimentos para aquisição de 

conhecimento teórico e prático.  

 

2.2 – A compra da marca e modelo indicados no item 10 (Mesa Digitalizadora Wacom Intuos Pro 

Grande - PTH860) se justifica, pois a marca é compatível com a caneta Wacom Pro Pen 2, visando 



 
atender necessidades técnicas no momento da digitalização de alta precisão. Ademais, para atender 

aos projetos que desenvolveremos necessitamos de uma área ativa nas dimensões citadas. O tipo 

de trabalho que iremos conduzir requer alta precisão, o que poderá ser conseguido adquirindo o 

modelo indicado. O referido modelo é produzido com materiais de alta qualidade e projetado para 

aproveitar ao máximo a caneta Wacom Pro Pen 2. O conjunto de características é essencial para o 

desenvolvimento dos trabalhos de alta precisão que serão desenvolvidos.  

 

2.3 – A indicação dos modelos para os itens 11, 12 e 13 se justifica porque serão utilizados em 

câmeras Nikon que já possuímos e lentes de outras fabricantes não são compatíveis com as 

mesmas. Tem que haver compatibilidade com a marca NIKON e com o formato utilizado pelo referido 

(formato DX). 

 

 

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 15 dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho, 
em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço: Setor de Almoxarifado, da Universidade 
Federal de São João Del Rei, CSL, na rodovia MG 424 – Km 47, CEP 35701-970, Sete Lagoas/MG, 
no horário das 08h30min às 11h30min e de 14h às 17h, sendo o frete, carga e descarga por conta do 
fornecedor até o local indicado pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio. 
4.2 - Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
4.3 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
4.4 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 
4.5 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
4.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
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, 03 de outubro de 2018. 

 
______________________________ 

Mayra Luiza Marques da Silva 
Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal 

 



 
 

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 
 

 


