
 

 1  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 084/2016 

Processo n°. 23122019542/2015-60 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal de São 

João del-Rei, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado a Praça Frei Orlando, 170, 

Centro, CEP 36.307-352, São João del-Rei/MG, realizará licitação para REGISTRO DE 

PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das 

Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 03/03/2016 
Horário: 10:00 horas 
Local: COMPRASNET 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de avaliação quantitativa de agentes nocivos 

à saúde do trabalhador, que foram identificados nos ambientes laborais 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 grupos, formados por um ou mais itens, conforme 

tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em 

quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 

compõem. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo) 

2.1. Não houve. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

no Decreto nº 7.892, de 2013. 
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3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 

da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. 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. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha 

pelo interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
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5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

5.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas, 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.  

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

5.2.2. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

5.2.3. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

5.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3. Não será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo 

de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio 

das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os 

serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 

qualquer intermediação ou subcontratação. 

5.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá 

declarar: 

5.4.1. 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. 

5.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações: 

5.5.1. 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; 

5.5.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.5.3. 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; 

5.5.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 



 

 4  

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data 

e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

6.3. 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.  

6.4. 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.  

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário do item;  

6.6.2. Descrição detalhada do objeto. 

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

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 

Referência.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.7.1. 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.  

7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.10. 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.  

7.11. 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.  

7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, 

na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

7.14. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos no 

art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu 

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 

2010. 

7.15. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

serviços: 

7.15.1. prestados por empresas brasileiras;  

7.15.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 
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7.16. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.17. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.18.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. 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. 

8.1.1. O critério de aceitabilidade será o de MENOR PREÇO GLOBAL. Os preços não 

poderão ultrapassar o valor máximo por item, definidos no Termo de Referência.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do 

art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

8.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 

exame da proposta. 

8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

8.7.1. 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.  

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 2010. 

9.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

9.1.2. 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 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC 

nº 123, de 2006. 

9.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

9.3. Habilitação jurídica:  

9.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

9.3.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 
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9.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.3.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.4.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

9.4.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

9.4.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.4.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-

lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de:  

9.5.1. Comprovação de possuir em seu quadro de pessoal, na data da licitação, 

Responsável Técnico habilitado na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, 

devidamente registrado no Conselho de Classe competente. 

9.5.2. Certidão de quitação do profissional mencionado no item 9.5.1, junto ao 

Conselho Regional competente. 

9.5.3. A comprovação de vínculo dos Responsáveis Técnicos deverá ser 

demonstrada por meio de cópias das Carteiras de Trabalho e/ou cópia do contrato 

social e suas alterações, em se tratando de sócio, sendo admitida a comprovação do 

vínculo empregatício do responsável técnico também por meio de contrato de 

prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.  

9.5.4. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços 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. 

9.5.5. Declaração emitida pelo responsável técnico indicado pela licitante 

firmando o compromisso de que o mesmo acompanhará a execução dos serviços de 

que trata este instrumento convocatório. 

9.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via e-mail secol@ufsj.edu.br ou via sistema comprasnet, 
no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 
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reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
para análise, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após encerrado o prazo para o 
encaminhamento via e-mail; 

9.7. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 

convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.7.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

os quais será concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação 

fiscal. 

9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de 

sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual 

sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.  

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

 

10.  DOS RECURSOS 

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

concederá 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. 

10.2. 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. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3. 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 
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, 

cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

12.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

 

13. DO REAJUSTE 

13.1. O preço é fixo e irreajustável. 
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13.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 

7.892, de 2013. 

 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 

executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

16.2. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 

aquela se referir. 

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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. 

16.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 

2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.5.1. não produziu os resultados acordados; 

16.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

16.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 
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16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

16.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.8. 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. 

16.9. 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.   

16.10. 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.  

16.11. 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.   

16.12. 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. 

16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

16.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 

16.14. 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: 
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I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 
 

17.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo 

de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de 

registro de preços; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

17.2. 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. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

17.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

17.1 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. 

17.5. 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, 

17.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



 

 14  

17.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

secol@ufsj.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Campus Santo 

Antônio – Sala 4.68, Praça Frei Orlando, 170 - Centro –  Cep: 36.307-352 - São João Del-

Rei – MG, Setor de Compras e Licitações. 

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

18.5. 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. 

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

18.7. 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. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. 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.   

19.2. 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. 

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

19.4. 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. 
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19.5. 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. 

19.6. 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. 

19.7. 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. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:00 

horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

19.10.1. ANEXO I – Termo de Referência, com seus respectivos anexos I, II, III e 

IV 

19.10.2. ANEXO II - Declaração para empresas optantes pelo simples 

19.10.3. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

 

 

São João del-Rei, 04 de dezembro de 2015. 

 

 

Fernanda Márcia de Lucas Resende 
Pregoeiro 

UFSJ 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Aferição de agentes de risco quantitativos na UFSJ 

 
 

1 – Do objeto 

1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de avaliação quantitativa de 
agentes nocivos à saúde do trabalhador que foram identificados nos ambientes 
laborais da Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ. 

1.2 Os serviços aqui propostos são de natureza comum, têm caráter não continuado e 
se encontram descritos neste documento, especificados em seu teor qualitativo, 
quantitativo e associados ao seu respectivo custo estimativo, na forma da Planilha 
de Composição de Custos e Formação de Preços, dos anexos deste presente 
instrumento. 

2 – Do objetivo 

2.1 - O objetivo da presente contratação é a realização de coleta de amostras 
atmosféricas e análise quantitativa do índice de incidência de agentes de riscos 
físicos em determinados ambientes de trabalho da UFSJ para quantificação dos 
níveis de concentração de agentes químicos, poeiras minerais, níveis de calor e 
ruído, objetiva 

2.2 – Emissão de documentação técnica legalmente instituída com finalidade de 
subsidiar e complementar laudos e outros documentos técnicos gerados pela 
equipe de segurança do trabalho da UFSJ, em especial laudos de concessão de 
adicionais de insalubridade e periculosidade, laudo técnico de condições do 
ambiente de trabalho (LTCAT) e programa de prevenção de riscos ambientais 
(PPRA) e programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO). 

2.3  - Elaboração de plano de controle de riscos ambientais a partir da análise dos 
resultados obtidos nas coletas realizadas pela(s) empresa(s) contratada(s). 

 

3 – Justificativa 

3.1 – A elaboração da documentação mencionada no objetivo prevê a inclusão da 
avaliação quantitativa de agentes que são definidos como insalubres a partir da 
constatação de índices de concentração ou níveis acima dos limites de tolerância, 
nos termos da Norma Regulamentadora nº 15, Atividades e Operações Insalubres, 
lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. 

3.2 – De acordo com as normas de saúde e segurança do trabalho, instituídas pelos 
mecanismos legais, é assegurado a todo o trabalhador a garantia de condições 
adequadas no seu ambiente de trabalho, onde medidas técnicas para melhoria de 
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seu conforto e salubridade devam ser desenvolvidas mediante aplicação de 
mecanismos pertinentes aos profissionais da área de saúde e segurança do 
trabalho. 

3.3  - Apenas com o conhecimento dos níveis dos agentes quantitativos é possível 
definir a salubridade e as medidas de controle necessárias para mitigação ou 
eliminação da(s) fonte(s) geradora(s) de risco, ou ações que diminuam a incidência 
dos danos ocasionados por esses fatores nocivos. 

3.4 – Além da NR 15, que norteia a indicação de agentes insalubres, a Orientação 
Normativa nº 06, MPOG, de 18 de março de 2013, define que a conclusão dos 
processos de concessão de adicionais devam estar devidamente embasados com 
laudos que indiquem a avaliação quantitativa dos agentes assim definidos na 
legislação vigente. 

3.5 - Convém esclarecer que o adicional de insalubridade é devido ao servidor quando, 
no ambiente laboral, houver exposição permanente ou habitual a agentes químicos 
ou físicos acima dos limites de tolerância, mensurados nos termos e critérios da NR 
15. Sua mensuração carece do emprego de materiais e equipamentos apropriados, 
dos quais a UFSJ não dispõe, e funcional e financeiramente não seria viável sua 
aquisição para a execução de trabalho pontual, seja por questões de manutenção, 
multiplicidade de agentes a serem avaliados, equipamento laboratorial para análise 
de amostras, e ainda treinamento e capacitação de profissionais habilitados para a 
tarefa. 

3.6 - A efetiva contratação dos serviços propostos poderá ocorrer em quantitativos 
inferiores àqueles licitados neste instrumento. É pertinente esclarecer que, a fase de 
planejamento desse processo licitatório englobou o levantamento dos agentes dos 
ambientes de trabalho dos processos de adicionais, entrevista com servidores e 
inspeções dos ambientes, e mesmo assim não é possível mensurar com precisão o 
quantitativo de coletas e análises laboratoriais a serem efetivamente realizados, 
considerando os seguintes elementos adiante elencados: 

a) Há possibilidade de vários agentes químicos serem analisados através do 
mesmo amostrador; 

b) Ainda não foi possível definir grupos homogêneos de exposição visto que para 
concessão do adicional de insalubridade é preciso observar a situação individual 
de cada trabalhador e para outros documentos de segurança é possível uma 
avaliação do ambiente como um todo; 

c) Em uma Instituição de Ensino Superior Federal, em que há graduação, pós-
graduação, pesquisa e extensão, existem múltiplas pesquisas e aulas de 
naturezas diferentes, com uma rotatividade e períodos variados, onde a 
mudança de exposição a agentes, principalmente químicos, sempre ocorre, 
inviabilizando uma contratação com melhor especificidade. 

d) Considerando esses elementos e o princípio da economicidade, esta 
Administração reservará para si o direito de contratar o objeto nos quantitativos 
que julgar necessários e suficientes ao atendimento de suas necessidades, 
adotando, para tanto, o Sistema de Registro de Preços. 
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3.7 – A separação dos itens em grupos no certame se destina a promover maior 
eficiência e eficácia de gestão, além de propiciar economia de escala e viabilidade 
econômica às possíveis contratações, uma vez que diferentes prestadores de 
serviço poderão avaliar além dos custos do serviço, também os custos da logística, 
possibilitando um preço melhor individual em cada grupo. 

3.8 - Por tudo exposto, diante dessas especificidades e da relevância do objeto, se 
justifica a necessidade do certame e as condições especiais das contratações pelo 
Sistema de Registro de Preços. 

 

4 – Fundamentação legal 

4.1 – A contratação tem amparo legal nos seguintes normativos para definição dos 
critérios de avaliação dos agentes: 

a) Todas as NR’s – Normas Regulamentadoras, principalmente as NR's: 6, 9, 15 e 16; 

b) Orientação Normativa n° 6 de 18 de março de 2013 – SGP/MPOG e suas 
alterações; 

c) Todas as normas de higiene ocupacional da FUNDACENTRO; 

d) Toda e qualquer jurisprudência, súmula, resolução, NBR ou lei de modo geral, que 
envolva o tema de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial para 
servidores federais, utilizado atualmente ou que venha a surgir até a finalização dos 
trabalhos; 

e) A ausência de citação de lei, decreto, regulamento, norma ou quaisquer outros 
dispositivos legais ou regulamentadores sobre segurança do trabalho não implica 
em redução de responsabilidade ou obrigações técnicas, tampouco a desobriga do 
cumprimento das mesmas; 

4.2 - Decreto Federal nº. 2.271, de 07 de julho de 1997, e Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº. 02, de 30 de abril de 2008 (ambos dispõem sobre a contratação de 
serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional) 

 

5 – Considerações gerais 

5.1 – Para os efeitos deste instrumento, o termo CONTRATANTE se refere à 
Universidade Federal de São João Del-Rei, órgão do Governo Federal, que 
contratará os serviços objeto da presente licitação, ao participante inicial e, também, 
ao participante extraordinário que aderir ao registro de preços; o termo 
CONTRATADA define a proponente vencedora do certame licitatório, a quem será 
adjudicado o objeto e o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará a 
CONTRATANTE perante a CONTRATADA e a quem esta última dever-se-á 
reportar durante a execução contratual. 
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6 – Descrição de serviços e suas metodologias 

6.1 – A CONTRATADA é responsável por providenciar todo equipamento, pessoal e 
materiais necessários para atender a todas as demandas em conformidade com os 
padrões técnicos aplicáveis e com os prazos estabelecidos neste instrumento.  

6.1.1 – Quando aplicável, será exigida da CONTRATADA apresentação dos 
Certificados de Registro e/ou Calibração dos equipamentos utilizados na 
execução do objeto.  

6.1.2 - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA realizar as análises das 
amostras coletadas dentro de seus respectivos prazos de validade. Caso haja 
eventual expiração de prazo de validade (estabilidade) das amostras, as novas 
coletas correrão às expensas da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

6.1.3 - A CONTRATADA poderá subcontratar terceiros para coleta de amostras 
específicas em até 15% do número total de amostras por grupo de itens quando 
não dispor dos mecanismos adequados para coleta para alguma demanda em 
particular. 

6.2 - Os serviços de coleta serão realizados nas dependências da CONTRATANTE, 
nas cidades especificadas no anexo I deste documento e serão requisitados de 
acordo com as demandas da CONTRATANTE durante o prazo de validade da ata 
de registro de preços. 

6.2.1 - As requisições de serviço serão efetuadas pela equipe de segurança do 
trabalho da UFSJ e deverão vir acompanhadas de cronograma constando de 
datas, locais e demais informações que permitam instruir a CONTRATADA do 
detalhamento necessário à execução do objeto. Poderá haver um contato prévio 
formalizado entre as partes para um melhor consenso quanto às requisições de 
serviço, porém prevalecendo sempre a disponibilidade da CONTRATANTE; 

6.2.2 - Caberá à CONTRATADA disponibilizar recursos físicos e telecomunicativos de 
atendimento, por telefone ou e-mail, durante todo o horário comercial, para 
encaminhamento das ordens de serviço, esclarecimento de dúvidas e/ou acertos 
na execução do objeto. 

6.2.3 A não aceitação da requisição de serviço recebida deverá ser expressa por 
escrito e justificada pela CONTRATADA e será analisada pela equipe de 
FISCALIZAÇÃO. Caso as justificativas não sejam feitas da forma descrita ou 
não sejam aceitas pela equipe de segurança considerar-se-á a aceitação tácita, 
para todos os fins, inclusive aplicação das sanções previstas neste instrumento. 

6.3 - A CONTRATADA é obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a conclusão dos serviços esteja 
prevista para data posterior a seu vencimento. 

6.4 - Os serviços de coleta de amostras nas dependências da CONTRATANTE serão 
semi-auditados, com preenchimento de fichas de campo por parte do corpo técnico 
da CONTRATADA, as quais conterão descrição de todas as atividades realizadas e 
todas as ocorrências relevantes durante o período de coleta. 
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6.4.1 – A equipe de segurança do trabalho da UFSJ acompanhará a execução das 
atividades por parte de CONTRATADA. 

6.5 - A CONTRATADA deverá apresentar, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias 
contados após a data das respectivas coletas, RELATÓRIO TÉCNICO, 
devidamente atestado e assinado por seu responsável técnico (Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Higienista Ocupacional ou Químico), no qual deverão 
constar:  

a) a identificação do amostrador;  

b) a indicação dos locais e/ou indivíduos nos quais foram colhidas as amostras;  

c) as datas de coleta e de avaliação laboratorial (quando aplicável);  

d) a indicação do volume de ar e/ou do tempo de coleta (quando aplicável);  

e) o elenco de substâncias avaliadas e suas concentrações quantitativas;  

f) as metodologias de coleta, avaliação, as normas técnicas aplicadas; 

g) tudo mais que for necessário e pertinente à execução do objeto; 

h) indicação relatório para análise da dose ruído (quando aplicável); 

i) indicação de método e padrões para definição de calor (quando aplicável) 

6.6 - Havendo ou não subcontratação dos serviços de análise laboratorial de amostras 
colhidas, os respectivos resultados deverão ser acostados ao relatório técnico 
correspondente, e lhe serão parte integrante para todos os fins. 

6.6.1 - O objeto poderá ser subcontratado parcialmente. No cumprimento de seus 
deveres, a CONTRATADA poderá:  

a) empregar, na execução dos serviços, equipamentos e infra-estrutura que não lhe 
pertençam, e;  

b) contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou 
complementares ao objeto,a exemplo dos serviços de análise laboratorial, desde que o 
laboratório detenha a qualificação técnica exigida na forma do item 6.3.2. 

6.6.2 - As atividades inerentes à de coleta de dados e amostras nos ambientes laborais 
da CONTRATANTE se consubstanciam como parcela de maior relevância do objeto e, 
portanto, não poderão ser subcontratadas com terceiros, devendo ser executadas pela 
CONTRATADA diretamente, através de qualquer dos componentes da equipe técnica 
declarada na fase de habilitação do processo licitatório, admitida sua substituição por 
profissionais com qualificação igual ou superior, na forma da Lei.  

6.6.3 - A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto em sua totalidade e, ainda 
que haja subcontratação de partes acessórias ou complementares do objeto, a 
CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam eles profissionais ou 
empresas. 
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6.7 - As análises laboratoriais para determinação da presença e concentração dos 
agentes químicos deverão ser realizadas por instituição detentora de acreditação 
expedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), 
com base na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. 

6.8 - Os serviços fornecidos serão recebidos pela FISCALIZAÇÃO consoante o 
disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, devendo ser 
submetidos à sua perícia para comprovação de atendimento às condições pactuadas.  

6.9 - Somente serão atestados os serviços depois de submetidos à perícia da equipe 
de segurança do trabalho da UFSJ e verificação das condições de habilitação da 
CONTRATADA. 

6.10- Não serão atestados serviços que não atendam fielmente às especificações 
técnicas solicitadas, exceto com configurações superiores. 

6.11- Se a qualidade dos serviços prestados não corresponder às especificações 
exigidas neste instrumento, deverá o objeto ser imediatamente refeito pela 
CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, independentemente da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

6.12 - Os participantes do certame poderão vistoriar as unidades da UFSJ que serão 
atendidas com os serviços de forma a obterem pleno conhecimento das condições e 
eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações 
necessárias à formulação de sua proposta de preços.  Tendo em  vista  a  faculdade  
da  realização  da vistoria,  os  licitantes  não  poderão  alegar desconhecimento  das  
condições  e  do  grau  de  dificuldade  existentes  como  justificativa  para  se eximirem 
das obrigações assumidas em decorrência deste certame e das contratações que dele 
poderão advir. 

6.12.1 - A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 9h às 11:30h e 
das 14:30 às 16:30h, até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  
abertura  da  sessão  pública,  nos  seguintes locais: 

Campus Santo Antônio – CSA 
Praça Frei Orlando, Nº 170 
Bairro: Centro , São João Del Rei – MG 
CEP : 36.307-352 
 
Campus Dom Bosco – CDB 
Praça Dom Helvécio, Nº 74 
Bairro: Centro, São João Del Rei – MG 
CEP: 36.307-352 
 
Campus Tancredo de Almeida Neves – CTAN 
Avenida Visconde do Rio Preto, Nº Sn 
Bairro: Colônia do Bengo, São João Del Rei – MG 
CEP: 36.301-360 
 
Campus Alto Paraopeba – CAP 
Rodovia MG 443 – Km 07, S nº 
Ouro Branco – MG 
CEP: 36.420-000 
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Campus Sete Lagoas – CSL 
Rodovia MG 424 – Km 47, S nº 
Sete Lagoas – MG 
CEP: 35.701-970 
 
Campus Centro-Oeste “Dona Lindu” – CCO 
Rua Sebastião Gonçalves Coelho,  Nº 400 
Bairro: Chanadour – Divinópolis – MG 
CEP: 35.501-296 
 
6.12.2 – As vistorias deverão ser previamente agendadas junto a equipe de segurança 
da UFSJ pelo telefone (32) 3371-3033 ou email seaps@ufsj.edu.br. 

6.12.3 - A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação 
na licitação. Contudo, as  licitantes  devem  estar  cientes  de  que  após  apresentação  
das  propostas  não  serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no 
sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos 
serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 

 

7 - REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES  

7.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

7.1.1 - Indicação em contrato social ou SICAF do exercício de atividade fim compatível 
com o objeto deste certame. 

7.2 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.2.1 - Será exigido da licitante comprovação de possuir em seu quadro de pessoal, na 
data da licitação: 

a) responsável técnico, profissional de nível superior com formação nas áreas de 
Engenharia de Segurança do Trabalho devidamente registrado no competente 
Conselho de Classe.  

7.2.1.1 - A comprovação de vínculo profissional de que trata o subitem 7.2.1 se fará 
com a apresentação de qualquer dos seguintes documentos:  

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  

b) Contrato autônomo de prestação de serviços ou do contrato social da licitante em 
que conste o profissional como sócio;  

c) Declaração, emitida pelo responsável técnico indicado pela licitante cujo teor firma o 
compromisso de que o mesmo acompanhará a execução dos serviços de que trata 
este instrumento. 

7.2.1.2 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da 
capacitação técnico profissional de que trata o item 7.2.1 deverá(ao) participar da 
execução do objeto desta licitação, admitindo-se sua(s) substituição(ões) por 
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profissional(is) de qualificação equivalente ou superior, desde que aprovada(s) pela 
CONTRATANTE. 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

8.1 - São responsabilidades da CONTRATADA:  

8.1.1 - Efetuar a execução do objeto dentro das condições, parâmetros e rotinas 
estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância com sua proposta de 
preços, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação pertinente, se comprometendo a não subcontratar ou ceder a execução do 
contrato a terceiros, salvo nas hipóteses onde a subcontratação esteja expressamente 
permitida;  

8.1.2 - Realizar e fazer cumprir todos os serviços contratados tal como especificado 
neste instrumento, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços e recebimento 
das Ordens de Serviço, zelando por sua eficiência e perfeita execução, utilizando-se da 
melhor técnica aplicável, informando, em tempo hábil,  qualquer  motivo  impeditivo  
que  a  impossibilite  de  assumir  as  atividades  conforme estabelecido; 

8.1.3 - Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  
total  ou  em  parte,  o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes de serviços ou de materiais empregados, no prazo que lhe for 
estabelecido;  

8.1.4 - Designar formalmente um  preposto  para  representá-la  administrativamente  
junto  à CONTRATANTE, durante o período de execução dos serviços, para receber as 
ordens de serviços e  prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pela 
FISCALIZAÇÃO,  atendendo  às  reclamações formuladas;  

8.1.5 - Permitir à CONTRATANTE  fiscalizar  a  execução  do  objeto,  prestando  todos  
os  esclarecimentos solicitados  e  atendendo  às  reclamações formuladas,  podendo  
a  mesma  sustar,  recusar, mandar fazer  ou  desfazer  qualquer  serviço  que  não  
esteja  de  acordo  com  as  normas,  especificações  e técnicas usuais;  

8.1.6 - Tratar e negociar todo e qualquer assunto relativo à execução do contrato, 
somente com a FISCALIZAÇÃO, sem que haja ingerência de terceiros, não 
credenciados para tal fim;  

8.1.7 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade;  

8.1.8 - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do objeto;  

8.1.9 - Responder por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que 
fique comprovada a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do art. 70, da Lei 
nº.  8.666/93, ficando esta obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados; 

8.1.10 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução dos 
serviços, sejam as de natureza trabalhista, ou as decorrentes de seguros contra 
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acidentes, impostos, taxas e contribuições, sem qualquer solidariedade da 
CONTRATANTE;  

8.1.11 - Apresentar à CONTRATANTE fatura ou nota fiscal de serviços, informando 
nome do banco, número da agência e da conta bancária para efeito de pagamento das 
obrigações. 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1 - São responsabilidades da CONTRATANTE:  

9.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, devendo sustar,  recusar,  
mandar  fazer  ou desfazer  quaisquer  serviços  que  não  estejam  de  acordo  com  as  
condições  e  exigências especificadas neste instrumento; 

9.1.2 - Nomear o fiscal da contratação, na forma dos arts.  67 e 73 da Lei nº.  8.666/93 
e do art. 6º do Decreto nº. 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a fiscalização 
de sua execução;  

9.1.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, as ocorrências de eventuais imperfeições  
no  curso  da execução do objeto, fixando prazo para sua correção;  

9.1.4 - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através do preposto por 
ela credenciado;  

9.1.5 - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 
desempenhar os serviços dentro das normas contratuais pactuadas;  

9.1.6 - Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, nos preços e condições pactuadas, 
mediante a prestação dos serviços delineados neste instrumento e à vista das Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO;  

9.1.7 - Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação 
contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa 
regularização;  

9.1.8 - Emitir pareceres e instruir os processos administrativos em todos os atos 
relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e 
reajustamento de preço da Ata de Registro de Preços e prestar as informações e os 
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;  

9.1.9 - Aplicar à CONTRATADA sanções pelo inadimplemento das obrigações 
contratuais e pela inexecução total ou parcial das contratações. 

10 - CONTROLE DA EXECUÇÃO   

10. 1 - Nos termos do art. 67, Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados; 

10.2 - 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 
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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; 

10.3 - 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. 

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11. 1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

11.1.1- inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

11.1.2. - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3 - fraudar na execução do contrato; 

11.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5 - cometer fraude fiscal; 

11.1.6 - não mantiver a proposta. 

11.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

11.2.1- advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

11.2.2 - 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 cento); 

11.2.3 - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

11.2.4 -em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.5  suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo 

prazo de até dois anos;  

11.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

11.2.7 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; 
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11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

11.3.2 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.3 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.4 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 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. 

11.5 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. 

11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

São João Del-Rei, 05 de novembro de 2015 

 

Maria Suelly do Nascimento Chaves 
Chefe do Setor de Apoio ao Servidor 
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Anexo I – do Termo de Referência 
Grupo 1 - Divinópolis 

 
 

 
                                                               

 

Item Descrição 
Valor Médio 

Unitário 
Quantidade 

Máxima Valor Total 

1 

Ruído intermitente ou 
contínuo R$ 123,33 5 R$ 616,67 

2 Acetato de etila R$ 205,00 6 R$ 1.230,00 

3 Acetona R$ 187,50 7 R$ 1.312,50 

4 Acetonitrila R$ 240,83 6 R$ 1.445,00 

5 Ácido acético R$ 235,83 10 R$ 2.358,33 

6 Ácido clorídrico R$ 178,33 9 R$ 1.605,00 

7 Ácido fórmico R$ 233,90 3 R$ 701,70 

8 Álcool n-butílico R$ 210,00 2 R$ 420,00 

9 Álcool etílico R$ 142,57 14 R$ 1.995,93 

10 Álcool metílico R$ 190,83 12 R$ 2.290,00 

11 Álcool isopropílico R$ 142,57 5 R$ 712,83 

12 Aldeído acético R$ 236,67 2 R$ 473,33 

13 Brometo de etila R$ 340,33 2 R$ 680,67 

14 Chumbo R$ 113,67 2 R$ 227,33 

15 Ciclohexano R$ 202,50 2 R$ 405,00 

16 Cloreto de metileno R$ 233,33 5 R$ 1.166,67 

17 Clorofórmio R$ 200,00 9 R$ 1.800,00 

18 Diclorometano R$ 233,33 5 R$ 1.166,67 

19 Dietil éter R$ 207,50 2 R$ 415,00 

20 Etanol R$ 187,50 5 R$ 937,50 

21 Éter etílico R$ 207,50 5 R$ 1.037,50 

22 Fenol R$ 233,33 5 R$ 1.166,67 

23 Formaldeído (formol) R$ 263,33 9 R$ 2.370,00 

24 Mercúrio R$ 250,83 2 R$ 501,67 

25 Metanol R$ 190,83 6 R$ 1.145,00 

26 Ozona R$ 233,33 3 R$ 700,00 

27 Tetrahidrofurano R$ 250,83 2 R$ 501,67 

28 Tolueno (toluol) R$ 168,50 5 R$ 842,50 

29 Xileno (xilol) R$ 204,33 2 R$ 408,67 

30 Sílica Livre cristalizada R$ 170,95 5 R$ 854,77 

TOTAL PREÇO MÉDIO GRUPO 1 - DIVINÓPOLIS R$ 31.488,57 
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Anexo II – do Termo de Referência 
Grupo 2 – Ouro Branco 

 

Item Descrição 
Valor Médio 

Unitário 
Quantidade 

Máxima Valor Total 

1 

Ruído intermitente ou 
contínuo R$ 123,33 6 R$ 740,00 

2 Calor R$ 180,83 2 R$ 361,67 

3 Acetona R$ 187,50 9 R$ 1.687,50 

4 Ácido acético R$ 235,83 7 R$ 1.650,83 

5 Ácido clorídrico R$ 178,33 13 R$ 2.318,33 

6 Ácido fluorídrico R$ 178,33 2 R$ 356,67 

7 Álcool etílico R$ 142,57 10 R$ 1.425,67 

8 Amônia R$ 193,30 5 R$ 966,50 

9 Argônio R$ 198,33 3 R$ 595,00 

10 Ciclohexano R$ 202,50 5 R$ 1.012,50 

11 Ciclohexanol R$ 210,83 2 R$ 421,67 

12 Cloro R$ 223,33 2 R$ 446,67 

13 Dióxido de carbono R$ 247,50 3 R$ 742,50 

14 Etanol R$ 187,50 5 R$ 937,50 

15 Éter etílico R$ 207,50 3 R$ 622,50 

16 Fenol R$ 233,33 3 R$ 700,00 

17 Gás carbônico R$ 250,83 2 R$ 501,67 

18 Gás clorídrico R$ 198,33 2 R$ 396,67 

21 Isobutanol R$ 210,83 2 R$ 421,67 

22 Metano R$ 263,33 3 R$ 790,00 

23 Óxido nítrico (NO) R$ 300,83 2 R$ 601,67 

24 Óxido nitroso (N2O) R$ 408,33 2 R$ 816,67 

25 Propanona R$ 188,33 2 R$ 376,67 

26 Tetracloreto de carbono R$ 200,83 2 R$ 401,67 

27 Tolueno (toluol) R$ 168,50 3 R$ 505,50 

28 Trietilamina R$ 225,83 2 R$ 451,67 

29 Xileno (xilol) R$ 204,33 2 R$ 408,67 

TOTAL PREÇO MÉDIO GRUPO 2 – Ouro Branco R$ 20.658,00 
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Anexo III – do Termo de Referência 
Grupo 3 – São João del-Rei 

 

Item Descrição 
Valor Médio 

Unitário 
Quantidade 

Máxima Valor Total 

1 

Ruído intermitente ou 
contínuo R$ 123,33 17 R$ 2.096,67 

2 Ruído de impacto R$ 133,33 2 R$ 266,67 

3 Calor R$ 180,83 2 R$ 361,67 

4 Acetaldeído R$ 273,33 2 R$ 546,67 

5 Acetato de etila R$ 205,00 2 R$ 410,00 

6 Acetato de 2-etóxi etila R$ 245,83 2 R$ 491,67 

7 Acetona R$ 187,50 6 R$ 1.125,00 

8 Acetonitrila R$ 240,83 3 R$ 722,50 

9 Ácido acético R$ 235,83 5 R$ 1.179,17 

10 Ácido clorídrico R$ 178,33 13 R$ 2.318,33 

11 Ácido fluorídrico R$ 178,33 5 R$ 891,67 

12 Álcool n-butílico R$ 210,00 2 R$ 420,00 

13 Álcool isobutílico R$ 210,83 2 R$ 421,67 

14 

Álcool sec-butílico (2-
butanol) R$ 210,83 2 R$ 421,67 

15 Álcool terc-butílico R$ 175,80 2 R$ 351,60 

16 Álcool etílico R$ 142,57 14 R$ 1.995,93 

17 Álcool metílico R$ 190,83 6 R$ 1.145,00 

18 Álcool n-propílico R$ 210,83 2 R$ 421,67 

19 Álcool isopropílico R$ 142,57 5 R$ 712,83 

20 Amônia R$ 193,30 7 R$ 1.353,10 

21 Anidro sulfuroso R$ 220,83 2 R$ 441,67 

22 Argônio R$ 198,33 6 R$ 1.190,00 

23 Brometo de etila R$ 340,33 2 R$ 680,67 

24 n-Butano R$ 278,33 2 R$ 556,67 

25 Ciclohexano R$ 202,50 2 R$ 405,00 

26 Cloreto de metileno R$ 233,33 3 R$ 700,00 

27 Cloreto de vinila R$ 268,33 5 R$ 1.341,67 

28 Cloro R$ 223,33 2 R$ 446,67 

29 Clorofórmio R$ 200,00 6 R$ 1.200,00 

30 Diclorometano R$ 233,33 2 R$ 466,67 

31 Dietil amina R$ 275,83 5 R$ 1.379,17 

32 Dióxido de carbono R$ 247,50 2 R$ 495,00 

33 Etanol R$ 187,50 2 R$ 375,00 

34 Éter etílico R$ 207,50 5 R$ 1.037,50 

35 Éter monobutílico R$ 215,00 2 R$ 430,00 

36 Fenol R$ 233,33 2 R$ 466,67 
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37 Formaldeído (formol) R$ 263,33 9 R$ 2.370,00 

38 Mercúrio R$ 250,83 9 R$ 2.257,50 

39 Metanol R$ 190,83 3 R$ 572,50 

40 Tetracloreto de carbono R$ 200,83 2 R$ 401,67 

41 Tolueno (toluol) R$ 168,50 2 R$ 337,00 

42 Trietilamina R$ 225,83 5 R$ 1.129,17 

43 Xileno (xilol) R$ 204,33 5 R$ 1.021,67 

44 Sílica Livre Cristalizada R$ 170,95 2 R$ 341,91 
TOTAL PREÇO MÉDIO GRUPO 3 – São João del-Rei R$ 37.697,21 
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Anexo IV – do Termo de Referência 
Grupo 4 – Sete Lagoas 

 

Item Descrição 
Valor Médio 

Unitário 
Quantidade 

Máxima Valor Total 

1 Calor R$ 180,83 2 R$ 361,67 

2 Álcool n-butílico R$ 210,00 3 R$ 630,00 

3 Álcool etílico R$ 142,57 3 R$ 427,70 

4 Álcool metílico R$ 190,83 3 R$ 572,50 

5 Álcool n-propílico R$ 210,83 3 R$ 632,50 

6 Diclorometano R$ 233,33 3 R$ 700,00 

7 Éter etílico R$ 207,50 3 R$ 622,50 

8 Tolueno (toluol) R$ 168,50 3 R$ 505,50 

9 MANGANÊS 9 R$ 71,53 3 R$ 214,60 

10 Ácido acético R$ 235,83 4 R$ 943,33 

11 Ácido clorídrico R$ 178,33 4 R$ 713,33 

TOTAL PREÇO MÉDIO GRUPO 4 – Sete Lagoas R$ 6.323,63 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

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

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

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

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

N.º 084.1/2016 
 
 
A Universidade Federal de São João del-Rei, com sede na Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP 
36.307.325, na cidade de São João del-Rei/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.186.804/0001-
05, neste ato representado pelo Pró-reitor de Administração, Prof. José Tarcísio Assunção, 
inscrito no CPF sob o nº 261.277.256-15, considerando o julgamento da licitação na modalidade 
de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº. 084/2016, processo 
administrativo nº 23122.019542/2015-60, RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e 
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na  quantidade  cotada, 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de avaliação quantitativa de agentes nocivos 

à saúde do trabalhador, que foram identificados nos ambientes laborais da Universidade 

Federal de São João del-Rei, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de 

Pregão nº. 084/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na 

proposta são as que seguem:  

 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

Item Especificação Unidade de medida Quantidade 
Total 

Valor 
Unitário 

Valor total 

      
      

 
 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
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Item nº  Órgãos Participantes 

  
  
  

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 

ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes (se houver).  
 
 
 

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) 

registrado(s) 
 


