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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018
REGISTRO DE PREÇOS
A UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD, por
intermédio da Coordenadoria de Compras, com endereço de correspondência à Rua João Rosa
Góes, n 1761, Vila Progresso, CEP 79.825-70, Dourados/MS por meio do(a) Pregoeiro(a)
Cleiton Rodrigues de Almeida, designado(a) pela Portaria/Reitoria nº 302, de 20 de abril de
2018, considerando a autorização contida nos autos do processo administrativo UFGD nº
23005.008884/2018-33, torna público que realizará licitação para REGISTRO DE
PREÇOS, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, na forma
da Lei nº 10.520/2002, Lei 8.078/90 (CDC), da Lei Complementar nº 123/2006, dos
Decretos nº 7.892/2013, 5.450/2005 e 3.555/2000, da Instrução Normativa SEGES/MP nº
3/2018, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e
em seus anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 21/11/2018.
HORÁRIO: 08h30min (horário de Brasília).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: Portal de Compras do Governo Federal
www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 154502
SEÇÃO I - DO OBJETO
1.
O objeto da presente licitação, do tipo Menor Preço por Item, é o registro de
preços, para eventuais e futuras aquisições, de MATERIAIS LABORATORIAIS E PRODUTOS
QUÍMICOS, visando atender as necessidades da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS (UFGD) durante o prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços, conforme as especificações técnicas e de quantidades descritas no Anexo I - Termo de
Referência.
1.1.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto,
descritas no Comprasgovernamentais, e as especificações constantes deste
Edital, prevalecerão às últimas.

1.2.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for o
seu interesse.
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SEÇÃO II – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.
O órgão gerenciador será a UFGD (UASG 154502), através da Coordenadoria de
Compras.
3.

São participantes da presente licitação os seguintes órgãos:
3.1.

Não tem órgãos participantes.

SEÇÃO III – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.
A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame,
mediante prévia consulta à Universidade Federal da Grande Dourados, desde que
devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013.
4.1. A Coordenadoria de Compras será a unidade responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preços, quanto aos pedidos
de adesão, decorrentes desta licitação.
5.
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 presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas
com o órgão gerenciador e eventuais órgãos participantes.
6.
As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de adesão à ata por órgão ou
entidade não participante deste registro de preços não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens estimados no instrumento
convocatório, e registrados na respectiva ata de registro de preços para os órgãos e entidades
participantes.
7.
O quantitativo decorrente das adesões às Atas de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que vierem a aderir à ata.
8.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
9.
Uma vez autorizada a adesão pelo órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetuar a contratação em no máximo 90 (noventa) dias, devendo observar, ainda, e antes da
contratação, se a ata também se encontra vigente.
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9.1. 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.
SEÇÃO IV – DA DESPESA
10.
A despesa com total para aquisição do(s) objeto(s) de que trata este instrumento é
estimada em R$ 99.946,70 (Noventa e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e
Setenta Centavos), conforme o orçamento(s) estimativo(s) disposto no Termo de Referência.
SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
NA LICITAÇÃO
11.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, para a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
11.1. O credenciamento e o cadastro no SICAF deverão ser realizados pelo
interessado no Portal de Compras do Governo Federal, por meio de
Certificado Digital, conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP – Brasil;
11.2. O licitante deverá constar com nível de credenciamento regular para poder
participar da presente licitação;
11.3. 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;
11.3.1. 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.
12.
Poderão participar deste Pregão os interessados que explorem ramo de atividade
compatível com o objeto licitado, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos do
que dispõe o parágrafo único do artigo 9º da Instrução Normativa SEGES/MPOG nº 3/2018.
13.

Não poderão participar deste Pregão:
13.1. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcionem no país;
13.2. Empresa suspensa de contratar com a UFGD, na forma do artigo 87, III, da
Lei 8.666/93;
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13.3. Empresa impedida de licitar ou contratar com a União, seus órgãos ou
entidades, quando a pena for imposta com base no artigo 7º da Lei
10.520/2002;
13.4. Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, na formado artigo 87, IV, da Lei 8.666/93;
13.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
13.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão.
13.7. Empresa cujos sócios, dirigentes ou funcionários sejam servidores da UFGD;
13.7.1. A proibição prevista no item em questão, estender-se-á as empresas
cujos sócios ou dirigentes possuam cônjuge, companheiro ou
parentes, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, de servidor ativo ou inativo há menos
de 3 (três) anos, ou de ocupantes de cargo em comissão ou função de
confiança, do quadro de pessoal da Universidade Federal da Grande
Dourados/MS;
13.8. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência ou concordata;
13.8.1. Desde que não estejam a utilizar recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, de forma a caracterizar comando único de
gestão, não há impedimento para que empresas que estejam em
processo de fusão, incorporação ou cisão participarem
conjuntamente do mesmo certame.
13.8.2. Em se tratando de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial,
a participação ficará condicionada a comprovação de que o plano de
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei
11.101/2005, sob pena de inabilitação.
13.9. Empresa proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação
por improbidade administrativa, na forma da Lei 8.429/92;
13.10. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
13.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; e
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14.
Como condição de participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá marcar
“sim” ou “não”, em campo próprio do sistema eletrônico, declarando que:
14.1. Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49 (DECLARAÇÃO DE ME/EPP);
14.1.1. Existindo itens com participação exclusiva para ME/EPP, a
marcação do campo “não” impedirá a participação nestes itens.
14.1.2. Existindo itens tido como de ampla concorrência, ou seja, não
exclusivos a ME/EPP, a marcação do campo “não” apenas produzirá
o efeito do licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
14.2. 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;
14.3. Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
14.4. 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;
14.5. Sua proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
14.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação,
inclusive quanto ao enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas
respectivas leis de regência.
15.
A participação nesta licitação será EXCLUSIVA para Microempresas-ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP e Sociedades Cooperativas, uma vez que os valores
totais dos itens NÃO SUPERAM, individualmente, o montante de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), conforme dispõe o artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.
SEÇÃO VI – DA PROPOSTA
16.
O licitante deverá cadastrar sua proposta exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, devendo fazê-lo até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando
então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
17.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
17.1. O Valor unitário do item, com até 02 casas decimais após a vírgula, já
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e todos os demais
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custos diretos ou indiretos para a execução do objeto.
17.2. A quantidade de unidades, devendo ser observada a quantidade fixada no
Termo de Referência para cada item;
17.3. O fornecedor deverá colocar no descritivo de sua proposta, descritivo
compatível com o material/equipamento que está ofertando, informando
inclusive: Marca, Modelo e Fabricante, conforme aplicável ao caso;
17.3.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto
apresentadas no sistema e a proposta física apresentada pelo
fornecedor, prevalecerão às últimas;
18.
Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
19.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
20.
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.
21.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
21.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS
22.
O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
23.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
23.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
23.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
24.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
SEÇÃO VIII – DA SESSÃO PÚBLICA
25.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro ocorrerá na data
e no horário indicado preâmbulo deste Edital, por meio de sistema eletrônico a ser realizado
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no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
25.1. Todas as referências de tempo/horário previstas no Edital, no aviso, e também
durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
26.
A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
27.
Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
28.
Sempre que se fizer necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão pública,
registrando em mensagem via “chat” para conhecimento de todos os licitantes, a efetiva
suspensão da sessão, e data e horário em que as atividades serão retomadas.
29.
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.
29.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
29.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
30.
O sistema então ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
SEÇÃO IX - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
31.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
31.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário, conforme descrito no
Termo de Referência.
32.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, porém, sempre inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
32.1. Os lances deverão ser formulados com até 2 (duas) casas decimais após a
vírgula;
32.2. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro pelo
sistema;
32.3. Os lances que forem efetuados pelo mesmo licitante com um intervalo
mínimo menor que 20 (vinte) segundos, bem como os lances efetuados com
intervalo inferior a 3 (três) segundos, serão automaticamente excluídos pelo
sistema (IN/SLTI/MPOG N° 03/2011, alterada pela IN/SLTI/MPOG N°
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03/2013);
32.4. 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.
33.
Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.
34.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
35.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor
seja considerado inexequível.
36.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, que
informará com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do termo de iminências.
36.1. Decorrido o prazo fixado pelo 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.
SEÇÃO X – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
37.
Se ocorrer desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.
38.
No caso de desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
SEÇÃO XI - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
39.
Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e as empresas
de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
nº 8.538, de 2015.
39.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão considerados empatados com a
primeira colocada;
39.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
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encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
39.3. A convocada que não apresentar nova proposta dentro do prazo de 5 (cinco)
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e
45 da LC 123/2006;
39.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes enquadradas como microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
40.
O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
SEÇÃO XII – DA NEGOCIAÇÃO
41.
Concedido o benefício às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata o
art. 44 da LC nº 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
41.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes;
41.2. 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.
SEÇÃO XIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
42.
Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à conformidade com as
especificações técnicas e quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor máximo
fixado para a contratação.
42.1. Caso o critério de julgamento da licitação seja o menor preço global ou o
menor preço por lote, o Pregoeiro também examinará a compatibilidade de
preços em relação ao valor estimado para cada um dos itens da licitação ou do
lote.
42.2. Uma vez constatada, dentro da proposta de menor preço global ou de
menor preço por lote, a existência de itens com preços superiores aos
estimados pela Administração, a licitante deverá promover a readequação do
respectivo item ao preço base estimado pela Administração, devendo fazê-lo
no prazo concedido pelo Pregoeiro sob pena de desclassificação da proposta.
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42.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
42.4. Considerar-se-á 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.
43.
A proposta a ser encaminhada pelo licitante deverá conter as características do
material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, detalhando o modelo,
tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas.
43.1. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
43.2. Nos preços cotados, deverão estar incluídos todos os insumos que os
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
43.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
43.4. Durante a fase de julgamento das propostas o Pregoeiro e Equipe de Apoio
poderão solicitar às licitantes, visando uma análise mais precisa do
material/equipamento ofertado, o envio de “folders”, encartes, folhetos
técnicos ou catálogos dos produtos ofertados, de forma que se possam
verificar as suas especificações técnicas e/ou características, permitindo a
consistente avaliação dos produtos (permitindo verificar se o produto ofertado
atende plenamente as especificações e requisitos mínimos descritos no Termo
de Referência);
43.4.1. O licitante que for convocado, o que poderá ocorrer por no máximo
duas vezes, a enviar, via sistema, “folders”, encartes, folhetos
técnicos (laudos e testes de ensaio) ou catálogos dos produtos
ofertados, e deixar de fazê-lo, terá sua proposta recusada, uma vez
que a análise quanto à aceitabilidade de sua proposta restará
prejudicada.
44.
O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da UFGD ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
45.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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46.
Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas
apontadas pelo Pregoeiro.
47.
Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
47.1. Sempre que a proposta não for aceita, antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
48.
A proposta final será 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.
48.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
49.
Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a
ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para
alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
SEÇÃO XIV - DA HABILITAÇÃO
50.
Como condição prévia ao exame da documentação 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:
50.1. SICAF;
50.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no sítio
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis;
50.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade
Administrativa,
disponível
no
sítio
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
50.3.1. 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.
50.4. Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN1;
51.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
1

A verificação de registro positivo junto ao CADIN não impede a contratação da empresa.
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52.
A comprovação por parte das licitantes, quanto, ao atendimento dos requisitos de
habilitação referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação
econômico-financeira, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos
casos em que a empresa esteja habilitada no referido sistema conforme disposto nos arts. 9º a
16º e 21, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 2018.
52.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente, quando o licitante esteja com alguma documentação vencida
junto ao SICAF.
52.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão ou comprovação
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida
no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, 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.
53.
Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, caso não esteja
abrangida pelo seu respectivo nível de habilitação no SICAF, no momento de sua
convocação, a seguinte documentação complementar.
53.1. Habilitação jurídica:
53.1.1. Ato constitutivo da empresa; estatuto, contrato social em vigor ou
Registro de empresário individual. Todos devidamente atualizados e
registrados junto ao órgão competente do Registro do Comércio
(Junta Comercial);
53.1-1.1. Em se tratando de Microempreendor Individual (MEI) Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº
16, de 2009;
53.1-1.2. Em se tratando de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE: apresentar, 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.
53.1.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
53.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
53.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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53.2.2. Certidão de regularidade perante a Fazenda Nacional, 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;
53.2.3. Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
53.2.4. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
53.2.5. Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT) que
comprove a regularidade da empresa com a JUSTIÇA DO
TRABALHO, na forma do artigo 29, inciso V, da Lei 8.666/93, com
redação determinada pela Lei 12.440/2011;
53.3. Qualificação técnica:
53.3.1. 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;
53.3.2. Em relação às quantidades, a licitante deverá comprovar que já
executou, em contratações anteriores, ao menos 30% (trinta por
cento) do total estimado.
53.3.3. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.
54.
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.
55.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a
licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
56.
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.
56.1. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
57.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
57.1. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
58.

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

SEÇÃO XV – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA
59.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora, os “folders”, encartes,
folhetos técnicos ou catálogos, bem como os documentos exigidos para habilitação que
não estejam contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de
anexos, deverão ser remetidos em conjunto, ATRAVÉS DE ARQUIVO ÚNICO, por meio
da opção “ENVIAR ANEXO” do sistema Comprasgovernamentais, no prazo de até 02
(duas) horas contadas da solicitação do Pregoeiro.
59.1. Caso o licitante, por alguma razão qualquer, não consiga encaminhar todos os
documentos em arquivo único por meio da opção “ENVIAR ANEXO”,
poderá encaminhar os documentos, DESDE QUE DENTRO DO MESMO PRAZO
FIXADO NO CAPUT DESTE ITEM, por meio do e-mail compras@ufgd.edu.br,
hipótese em que o Pregoeiro convocará novamente o licitante para o envio
ou a complementação do envio da documentação por meio do sistema, a fim
de manter a máxima transparência e permitir o respectivo controle social da
ação administrativa.
59.1.1. O licitante FICA CIENTE de que caso não encaminhe os
documentos por meio do sistema após a sua reconvocação pelo
pregoeiro, que ocorrerá no máximo duas vezes, será desclassificado
do certame.
59.2. O licitante que abandonar o certame, dentro do prazo de validade de sua
proposta, e quando convocado deixar de encaminhar sua
documentação/proposta, e consequentemente, não mantiver sua proposta
ofertada durante a sessão pública, terá sua proposta desclassificada, e
sujeitar-se-á as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 (impedimento
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios),
sem prejuízo das multas previstas neste Edital.
60.
Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar
Anexo” do sistema Comprasgovernamentais poderão ser solicitados em original ou por cópia
autenticada a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no
prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Coordenadoria de Compras – Divisão de Licitação, com
endereço na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, CEP 79.825-070, Unidade I da
UFGD, em Dourados/MS.
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60.1. A entrega dos documentos a que se refere esse item, se o caso, poderá ser
realizado pelos CORREIOS, mediante SEDEX ou outro meio equivalente,
devendo ser observada, em qualquer caso, o prazo fixado para a entrega.
61.
Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
62.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de
Títulos e Documentos.
63.
Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão
estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo
endereço.
64.
Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
65.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para
regularização da documentação, pagamento de débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
65.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº
10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
66.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica apresentados, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
SEÇÃO XVI – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
67.

Uma vez encerrada, a sessão pública poderá ser reaberta:
67.1. 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.
67.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não
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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.
68.

Os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.
68.1. A convocação se dará, prioritariamente, por meio do sistema eletrônico
(“chat”), podendo ser realizada também por e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
68.1.1. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

69.

Da reabertura da sessão pública será registrada, pelo sistema, ata complementar.

SEÇÃO XVII - DO RECURSO
70.
Após a aceitação das propostas, o Pregoeiro realizará habilitação dos fornecedores,
declarando os vencedores, após, concederá prazo mínimo 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema e de forma motivada, manifestar sua
intenção em recorrer contra a decisão do Pregoeiro.
70.1. A falta de manifestação quanto a intenção de interpor recurso, no momento da
sessão pública deste Pregão, implica preclusão desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
71.
Havendo quem se manifeste, o Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção
de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do
sistema. A rejeição do recurso, nessa fase, se dará apenas em face do não preenchimento dos
pressupostos recursais, tais como a tempestividade, interesse e legitimidade do recorrente.
72.
Admitido o recurso, a recorrente deverá registrar suas razões de recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de até 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em até outros 3 (três) dias, os quais
começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
73.
As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
74.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
75.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
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SEÇÃO XVIII – DA ADJUDICAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA
HOMOLOGAÇÃO
76.
O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
pregoeiro, caso não haja interposição de recursos, ou pela autoridade competente após a
regular decisão dos recursos apresentados.
76.1. A presente licitação adotou como critério de julgamento o menor preço por
item, conforme definido neste Edital e seus anexos.
77.
Após a adjudicação ou após a fase recursal (quando houver), constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente promoverá à homologação do
processo licitatório.
SEÇÃO XIX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
78.
Homologado o resultado deste Pregão, a UFGD através do setor responsável,
elaborará a Ata de Registro de Preços, convocando o licitante vencedor para assinatura da ata
de registro de preços, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
78.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante UFGD, a
Administração poderá encaminhar a Ata de Registro de Preços para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou por meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.
78.2. 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.
78.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto se fizerem
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),
a indicação de marca e modelo ofertado, as quantidades, os preços registrados
e demais condições.
79.
Caso fornecedor declarado vencedor, após convocado, não comparecer, ou, não
comprovar a postagem no prazo determinado, ou, se recusar a assinar a ata de registro de
preços, dentro do prazo estabelecido, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus
Anexos, a Universidade Federal da Grande Dourados poderá, mantida a ordem de
classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro, na forma do
Decreto 7.892/2013.
80.
Publicada na imprensa oficial, a ata de registro de preços terá efeito de compromisso
de fornecimento, conforme o art. 14 do Decreto 7.892/2013.
81.
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura, não podendo ser prorrogada.
End Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondência: Coordenadoria de Compras - Rua João Rosa Góes, 1761 – Vl. Progresso, Dourados – MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800 / E-mail: compras@ufgd.edu.br

Cleiton Rodrigues de Almeida
Pregoeiro

18

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018 – PROCESSO Nº 23005.008884/2018-33

82.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
contratação em igualdade de condições.
SEÇÃO XX - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
83.
Após a homologação do resultado os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante vencedor. Todos os licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais ao do licitante vencedor serão incluídos na ata, na forma de anexo, para
formação do cadastro de reserva.
83.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
83.2. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada
nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame
não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
84.
Para ser incluído na ata, na forma dos subitens acima, o licitante será oportunamente
convocado, por meio do Sistema Compras Governamentais, para manifestar o seu interesse,
tendo, pois, o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para aceitar a inclusão no cadastro
de reserva. Caso não haja manifestação de interesse no referido prazo, considera-se que o
licitante não manifestou interesse em ser incluído na ata para fins de criação do cadastro de
reserva.
84.1. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
85.
Os preços registrados com a indicação dos fornecedores ficarão disponibilizados no
Portal de Compras do Governo Federal durante a vigência da ata de registro de preços.
86.
O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas
hipóteses previstas nos artigos 13, parágrafo único, 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.
86.1. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva ocorrerá em
momento prévio à contratação, visando a atender as hipóteses previstas nos
artigos 13, parágrafo único, 20 e 21 do Decreto 7.892/2013.
SEÇÃO XXI – DO REAJUSTE
87.
Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto 7.892/2013.
87.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar
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por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
88.
Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar a ata e iniciar outro processo licitatório.
89.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do
registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente
registrado será convocado pela UFGD para a devida alteração do valor registrado em ata.
SEÇÃO XXII
PROPONENTE

–

CANCELAMENTO

DO

REGISTRO

DE

PREÇOS

DO

90.
Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o proponente terá seu registro de preço
cancelado na ata:
90.1. A pedido, quando:
90.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
90.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em
função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que
compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento.
90.2. Por iniciativa da UFGD, quando:
90.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
90.2.2. Perder qualquer condição de habilitação exigida no processo
licitatório;
90.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
90.2.4. Não cumprir os compromissos decorrentes da ata de registro de
preços;
90.2.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
90.2.6. Não confirmar o recebimento da solicitação de fornecimento, no
prazo estabelecido, dos pedidos decorrentes da ata de registro de
preços, bem como a nota de empenho ou instrumentos equivalentes;
90.2.7. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial dos
compromissos assumidos com a ata de registro de preços ou nos
pedidos dela decorrentes.
90.3. Em qualquer das hipóteses acima, uma vez concluído o processo a UFGD
fará o devido apostilamento na ata de registro de preços e informará aos
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proponentes a nova ordem de registro.
90.4. 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.
91.

A ata de registro de preços será cancelada automaticamente:
91.1. Por decurso de prazo de sua vigência;
91.2. Quando, após negociação com vistas à adequação de preços com os
fornecedores melhores classificados na ata, não restarem fornecedores
registrados.

SEÇÃO XXIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
92.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
SEÇÃO XXIV – DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA, FORNECIMENTO, DO
RECEBIMENTO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS DA SOLICITAÇÃO E DA
FISCALIZAÇÃO
93.
Os critérios referentes a modo de solicitação, os critérios de recebimento, de
aceitação e de fiscalização do objeto estão estabelecidos no Termo de Referência.
SEÇÃO XXVI – DO PAGAMENTO
94.
O pagamento, salvo disposição expressa no instrumento contratual ou no termo de
referência, será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, os
materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
94.1.

As empresas legalmente enquadradas e que já utilizem a Nota Fiscal
Eletrônica deverão encaminhar ou disponibilizar download do arquivo
eletrônico da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização para liquidação
e pagamento da despesa pela UFGD. Quanto do envio do arquivo
eletrônico, deverá utilizar o endereço material@ufgd.edu.br, ou outro
endereço disponibilizado pelo gestor do contrato.

94.2.

Tratando-se de despesa cujo montante não ultrapasse o limite previsto no
inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, o pagamento ocorrerá no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo do(s) produto(s), na
forma do artigo 5º, § 3º, da Lei 8.666/93;

94.3.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
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servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos materiais entregues, ou
aos serviços efetivamente prestados e aos materiais, eventualmente,
empregados.
94.4.

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.

95.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital:
95.1.

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

95.2.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;

95.3.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;

95.4.

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;

95.5.

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.

96.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
96.1. 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.
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97.
A UFGD poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
98.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios
devidos pela UFGD, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da
nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I = 6/100
365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
SEÇÃO XXVII – DAS SANÇÕES
99.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
99.1. Não assinar a ata de registro de preços, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado, não aceitar/retirar a nota de empenho;
99.2. Apresentar documentação ou declaração falsa;
99.3. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
99.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
99.5. Não mantiver a proposta;
99.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
99.7. Cometer fraude fiscal;
99.8. Comportar-se de modo inidôneo.
100.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de habilitação e 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;
101.

Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do
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licitante que prejudique o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro
no julgamento, ou ainda que atrase a assinatura do contrato ou ata de registro de preços.
102.
Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a
recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja
fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento.
103.
Considera-se falhar na execução contratual o inadimplemento grave ou inescusável
de obrigação assumidas pelo contratado.
104.
Considera-se fraudar na execução contratual a prática de qualquer ato destinado a
obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.
105.
Conjunta ou alternativamente, conforme a gravidade da conduta praticada, poderão
ser aplicados aos licitantes que vierem a cometer infrações, durante o procedimento licitatório
ou durante a execução do objeto, as penalidades previstas no art. 87, da lei 8.666/1993.
106.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
106.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
106.2. Multa por inexecução parcial de: 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato;
106.2.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado
no prazo de entrega até o limite de 20 (vinte) dias.
106.3. Multa por inexecução de: até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
106.3.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustiçado no
prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias;
106.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFGD, pelo prazo de
até dois anos;
106.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco)
anos;
107.
A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
108.
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.
109.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
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gravidade da conduta do infrator, o seu caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
110.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (Sistema de Cadastro
de Fornecedores).
SEÇÃO XXVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
111.
Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição
a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico compras@ufgd.edu.br.
112.
O Pregoeiro, devidamente auxiliado por sua equipe e por outros setores técnicos da
UFGD, especialmente aqueles que tenham elaborado ou colaborado com a edição do Edital,
decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
113.
Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
114.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico compras@ufgd.edu.br.
115.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
116.
As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso
livre>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores,
cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações
prestadas.
SEÇÃO XXIX – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
117.
Ao Pró-Reitor de Administração da UFGD compete anular este Pregão por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
117.1.

A anulação do Pregão induz à das atas de registro e do contrato.

117.2.

As 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.

118.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta ou da documentação.
End Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondência: Coordenadoria de Compras - Rua João Rosa Góes, 1761 – Vl. Progresso, Dourados – MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800/ E-mail: compras@ufgd.edu.br

Cleiton Rodrigues de Almeida
Pregoeiro

25

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018 – PROCESSO Nº 23005.008884/2018-33

119.
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.
120.
Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se
o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
121.
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.
122.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
123.
Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
124.

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

125.
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.
126.
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.
127.
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.
128.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://portal.ufgd.edu.br/divisao/licitacao/index, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço Coordenadoria de Compras - UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12
Dourados – MS, CEP 79.800-000, nos dias úteis, no horário das 07h30min às 16h30min
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
SEÇÃO XXX - DOS ANEXOS
129.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
129.1. ANEXO I – Termo de Referência;
129.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica;
129.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;
129.4. ANEXO IV – Minuta de Anexo à Nota de Empenho ou Minuta de Termo de
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Contrato (conforme o caso).
SEÇÃO XXXI - DO FORO
130.
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não puderem ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da
cidade de Dourados, Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Dourados/MS, 05 de Novembro de 2018.

__________________________________
Cleiton Rodrigues de Almeida
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO

1.1
A presente licitação, do tipo menor preço por item, tem como objeto o pregão
eletrônico - registro de preços para eventuais e futuras aquisições de MATERIAIS
LABORATORIAIS E PRODUTOS QUÍMICOS, visando atender as necessidades da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD), durante o prazo de
vigência da Ata de Registro de Preços, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas, especificações técnicas estabelecidas neste instrumento e demais Anexos.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. A Fundação Universidade Federal da Grande Dourados descentralizou parte dos
recursos financeiros para que as Faculdades que compõem a Universidade pudessem solicitar
a aquisição de materiais específicos destinados ao ensino. Assim cada Faculdade de acordo
com seu planejamento, avaliou as suas necessidades e encaminhou a Coordenadoria de
Compras suas demandas a serem adquiridos durante os exercícios de 2018 e 2019, conforme
IN 01/2018 da Pró-Reitoria de Administração.
2.2. Os pedidos foram encaminhados a Coordenadoria de Compras que consolidou as
demandas individualizadas de acordo com a similaridade dos materiais.
2.3. No presente processo, constam como solicitantes a COGESP e as seguintes Unidades
Acadêmicas: Faculdade de Engenharia - FAEN, Faculdade de Ciências Biológicas e
Ambientais - FCBA, Faculdade de Ciências da Saúde – FCS.
2.4. Segundo as disposições os materiais serão adquiridos de maneira parcelada conforme
a necessidade e disponibilidade de recursos.
3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. A utilização da presente modalidade de licitação, Pregão Eletrônico, para a aquisição
do(s) produto(s) tem-se como apropriada, ao verificarmos que o(s) material(is) em questão
referem-se a produto(s) com ampla disponibilidade no mercado, sendo possível sua aquisição
em qualquer tempo, passíveis de padronização, ou seja, não estão a exigir grandes inovações
ou variações em suas características para que possam vir a atender a necessidade da
Administração. Assim temos que o(s) material(is) em questão podem ser definidos como
comuns, uma vez que objetivamente definidos por meio de especificações comuns do
mercado, atendendo então as disposições contidas no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17
de julho de 2002.
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4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO DE
AQUISIÇÃO

4.1. A despesa com a aquisição do objeto de que trata esse edital é estimada em R$
99.946,70 (Noventa e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos),
conforme o orçamento estimativo disposto neste Termo de Referência, na planilha a seguir:
Itens

Especificação

Unid.

Qtde
Total

Valor Máximo
Unitário

VALOR
TOTAL

1

Agar Padrão – Plate Count Agar (PCA) – Frasco
UND
500g

20

R$ 465,90

R$ 9.318,00

2

Agar Cled – Frasco 500g

UND

5

R$ 409,90

R$ 2.049,50

3

Agar Mac Conkey – Frasco de 500g

UND

5

R$ 332,79

R$ 1.663,95

4

Agar Manitol – Frasco de 500g

UND

5

R$ 277,99

R$ 1.389,95

5

Agar Muller Hinton – Frasco de 500g

UND

5

R$ 396,50

R$ 1.982,50

6

KIT
PARA
IDENTIFICAÇÃO
DE
ENTEROBACTERIAS, 10 TESTES KIT
COMPLETO PARA IDENTI FICAÇÃO DE
ENTEROBACTÉRIAS, COM NO MÍNIMO 10
UND
TESTES - Reagente para diagnóstico clínico, tipo
conjunto completo, aplicação identificação de
enterobactérias, informações adicionais: 10 provas
bioquímicas em tubo por teste.

20

R$ 103,70

R$ 2.074,00

7

COAGUPLASMA com EDTA – 3 ML Caixa com
UND
5 unidades.

20

R$ 94,50

R$ 1.890,00

8

Kit Ácido Úrico PP 2x100ml : Método para a
determinação do Ácido Úrico. Teste enzimático
UND
colorimétrico, somente para uso diagnóstico in
vitro.

5

R$ 87,08

R$ 435,40

9

Kit Glicose PP – Frasco 500ml: Método para a
determinação de glicose. Teste enzimático
UND
colorimétrico, somente para uso diagnóstico in
vitro.

5

R$ 70,27

R$ 351,35
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10

Kit Colesterol Enzimático Monoreagente 200ml Sistema
enzimático
colorimétrico
para
UND
determinação de colesterol total em amostras de
soro, reação de ponto final.

5

R$ 72,01

R$ 360,05

11

Kit HDL – Frasco 80ml
Sistema para
determinação quantitativa e direta da lipoproteína
UND
de alta densidade (HDL) em amostras de soro e
plasma (heparina e EDTA).Aplicação automática.

5

R$ 339,93

R$ 1.699,65

12

Kit TGO – 200 determinações: Sistema
Colorimétrico para dosagem de transaminases no
UND
soro, plasma e líquor. Somente para uso diagnóstico
in vitro

5

R$ 93,21

R$ 466,05

13

Kit TGP – 200 determinações: Sistema
Colorimétrico para dosagem de transaminases no
UND
soro, plasma e líquor. Somente para uso diagnóstico
in vitro

5

R$ 67,34

R$ 336,70

14

Kit Fosfatase Alcalina 10x10ml + 5x50ml:
Reagentes para determinação da atividade da
UND
fosfatase alcalina no soro e plasma. Somente para
uso diagnóstico in vitro.

5

R$ 78,85

R$ 394,25

15

Kit Gama GT PP 2x30ml: Método CinéticoUND
Colorimétrico.

5

R$ 119,95

R$ 599,75

16

Abocath 24G - Cateter Periférico Intravenoso
UND
Descartável. Embalagem com 100 unidades

5

R$ 91,62

R$ 458,10

17

Ácido acetilsalicilico P.A – Frasco
1000g.
Fórmula Molecular: C9H8O4, Peso Molecular: UND
180,16.

8

R$ 114,55

R$ 916,40

18

Carragenina lambda - forma física pó, CAS 9064- UNDU
57-7 – Frasco 5 gramas.
ND

4

R$ 744,00

R$ 2.976,00

19

Corante GIEMSA. Frasco 1000 ml

UND

4

R$ 75,00

R$ 300,00

20

Coloração Panótico 3x500ml - Conjunto para
UND
coloração rápida em hematologia.

1

R$ 80,00

R$ 80,00

21

SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO, cânula calibre 19G – Embalagem UND
com 100 unidades.

5

R$ 35,90

R$ 179,50

22

SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO, cânula calibre 21G – Embalagem UND
com 100 unidades.

5

R$ 36,77

R$ 183,85

23

SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO, cânula calibre 23G – Embalagem UND
com 100 unidades.

5

R$ 36,77

R$ 183,85
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25
26
27

SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO, cânula calibre 25G – Embalagem UND
com 100 unidades.
SCALP ESTÉRIL PARA ACESSO VENOSO
PERIFÉRICO, cânula calibre 27G – Embalagem UND
com 100 unidades.
Seringa de insulina: 50 UI, agulha 8mm.
UND
Embalagem com 100 unidades.
Seringa de insulina: 100 UI, agulha 12,7mm.
UND
Embalagem com 100 unidades.

5

R$ 35,90

R$ 179,50

5

R$ 36,77

R$ 183,85

10

R$ 279,96

R$ 2.799,60

10

R$ 263,74

R$ 2.637,40

28

Solução de Cloreto férrico 10% - Frasco 1000ml.

UND

5

R$ 16,00

R$ 80,00

29

SORO FETAL – Frasco 500ml. Soro bovino fetal,
inativado, estéril, para aplicações de cultura celular UND
e preservação de órgãos, volume mínimo de 500ml.

3

R$ 794,00

R$ 2.382,00

3

R$ 19,11

R$ 57,33

1

R$ 87,98

R$ 87,98

2

R$ 2.621,00

R$ 5.242,00

33

IMUNO-HAI Chagas: Kit composto de: suspensão de hemácia sensibilizada com
componentes do T.cruzi. Utiliza-se azida sódica
0,095% como conservante. - soro controle positivo Soro humano positivo para T. cruzi, diluído em
tampão fosfato salino, líquido, pronto para uso,
contém azida sódica 0,095% como conservante. soro controle negativo - Soro humano negativo para UND
T. cruzi, diluído em tampão fosfato salino, líquido,
pronto para uso, contém azida sódica 0,095% como
conservante. - solução diluente - Fosfato dissódico,
fosfato monopotássico, cloreto de sódio, solução
orange G, água destilada e azida sódica 0,095%
como conservante. - 2-mercaptoetanol – Teste com
96 ou 100 provas.

1

R$ 215,00

R$ 215,00

34

IMUNO-RÁPIDO HCG, teste para no mínimo
100 determinações: Kit composto de: Composta por
uma base plástica onde são acondicionados o filtro
de amostra, uma base conjugado impregnada com
conjugado (IgG anti-fração beta hCG marcado com
UND
ouro coloidal) uma membrana de nitrocelulose préaplicada com duas bandas, uma Linha de Teste (IgG
de camundongo anti-Fração Alfa) e Linha de
Controle (anti-IgG camundongo) e uma base
absorvente.

1

R$ 96,00

R$ 96,00

30
31
32

Tesoura oftálmica - Tesoura de iris de 12 cm,
UND
curva, para micro cirurgia.
Tween 80 (Polisorbato 80) Frasco 1000ml:
Detergente não iônico usado para estração seletiva UND
de proteínas.
Zymosan, frasco 5 gramas: Polissacrideo pó
UND
insolúvel em água, CAS 9010-72-4.
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35

IMUNO-RÁPIDO SÍFILIS, teste para no mínimo
20 determinações: Kit composto de: - Tira Teste:
combinação de antígeno de uma partícula revestida
de antígeno de sífilis e de antígeno de sífilis
imobilizado na membrana para detecção qualitativa UND
e seletiva de anticorpos anti-Treponema pallidum
(IgG e IgM) - Cartão Teste: cartão de papel Solução Diluente: solução de tampão fosfato salino
e azida sódica 0,095%, como conservante.

2

R$ 191,33

R$ 382,66

36

IMUNO- LÁTEX ASLO, Frasco de 2,5 mL, com
capacidade para até 100 provas.: Kit composto de: suspensão de látex revestida com estreptolisina O:
Suspensão de látex revestida com estreptolisina O,
estabilizadas em tampão glicina ph 8,2. - soro
controle positivo: Soro humano diluído em tampão
UND
fosfato salino, líquido, pronto para uso, contém
azida sódica a 0,1% como conservante.* - soro
controle negativo: Soro humano diluído em tampão
fosfato salino, líquido, pronto para uso, contém
azida sódica a 0,1% como conservante. Deve conter
varetas plásticas e cartões teste.

1

R$ 44,90

R$ 44,90

37

IMUNO-LÁTEX FR, teste com 100 provas: Kit
composto de: - Suspensão de látex revestidas com
IgG humana, estabilizadas em tampão glicina ph
8,2. - soro controle positivo: Soro humano, reagente
para FR, diluído em tampão fosfato salino, líquido,
pronto para uso, contém azida sódica a 0,1% como UND
conservante.* - soro controle negativo: Soro
humano diluído em tampão fosfato salino, líquido,
pronto para uso, contém azida sódica a 0,1% como
conservante. Deve conter varetas plásticas e cartões
teste.

1

R$ 36,26

R$ 36,26

38

IMUNO-LÁTEX PCR, Frasco de 2,5 mL com
capacidade de realizar até 100 provas: Kit composto
de: - Suspensão de látex revestida com anticorpos
monoclonal antiPCR, estabilizadas em tampão
glicina pH 8,2. - soro controle positivo: Soro
humano, reagente para PCR, diluído em tampão
UND
fosfato salino, líquido, pronto para uso, contém
azida sódica a 0,1% como conservante.* - soro
controle negativo: Soro humano diluído em tampão
fosfato salino, líquido, pronto para uso, contém
azida sódica a 0,1% como conservante. Deve conter
varetas plásticas e cartões teste.

1

R$ 85,90

R$ 85,90
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39

TIRAS
REAGENTES
PARA
ANÁLISE
URINÁRIA. Especificações mínimas: Tira Teste – UND
10 parâmetros (áreas), caixa com 100 unidades.

1

R$ 106,42

R$ 106,42

40

PLACA
PARA
MICROTITULAÇÃO
ESTÉRIL, 96 POÇOS, FUNDO “U” - Caixa
com 50 unidades. Especificações mínimas:
Confeccionadas em poliestireno (PS), embalada
UND
individualmente, alta transparência para testes
microtitulação
e
imunoenzimáticos
(Elisa),
identificação alfanumérica, esterilizada por radiação
ionizante, sem tampa.

1

R$ 155,41

R$ 155,41

41

VDRL / Sífilis (com controle): Kit com 250
determinações Suspensão antigênica (5ml) 2.Soro
UND
Controle positivo (0,5ml) 3.Soro Controle negativo
(1ml).

1

R$ 64,50

R$ 64,50

42

CASSETE HISTOLÓGICO BRANCO: Cassete
universal em plástico, com sistema de tampa com
fechamento e abertura na parte traseira. Cor branca.
Medidas aproximadas (largura x comprimento)
Tampa: 30x35mm
UND
Base: 30x40mm
Face frontal: 45º
Feixe de infiltração: 1x4mm
Embalagem com 500 unidades.

5

R$ 139,10

R$ 695,50

43

PARAFINA HISTOLÓGICA (56º-58ºC) frasco
1000g: Especificações mínimas: Massa sólida,
UND
amarelada; Ponto de fusão: 56 – 58ºC; Ponto de
ebulição: 300 ºC - Ponto de fulgor: 240 ºC.

10

R$ 74,97

R$ 749,70

44

Xilol - Frasco de 1000mL.

UNDU
ND

20

R$ 23,70

R$ 474,00

45

FORMALDEÍDO 37% - Frasco de 1000mL.

UND

15

R$ 26,63

R$ 399,45

46

Entellan - Frasco com 100mL.

UND

3

R$ 336,30

R$ 1.008,90

47

AGAROSE BAIXO PONTO DE FUSÃO CAS:
9012-36-6 – FRASCO 25 GRAMAS Especificação
mínimas: Pó branco fino; Resistência do gel 1%
>200 g/cm2 Ponto de gelificação 26-30 °C Ponto de UND
fusão < 65 °C Eletroendosmose (Mr) < 0,1
Umidade < 10% Cinzas <0,5% Sulfato < 0,1%
DNase, RNase, Protease não detectado.

2

R$ 435,38

R$ 870,76
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48

Álcool Etílico Absoluto P.A.-A.C.S. 99,5%
Frasco com 1000 mL.

49

Kit de Elisa para Interleukin 6 (IL6) – 96 testes

-

UND

30

R$ 19,98

R$ 599,40

UND

3

R$ 3.300,00

R$ 9.900,00

50

Kit de Elisa para Tumor Necrosis Factor Alpha
UND
(TNFa) – 96 testes

3

R$ 3.000,00

R$ 9.000,00

51

Kit de Elisa para Adiponectin (ADP) – 96 testes

UND

3

R$ 3.506,67

R$ 3.320,00

52

6-Benzilaminopurina (BAP) – Frasco 5g

FRASC
O

2

R$ 172,80

R$ 345,60

53

B-nicotinamida
dinucleotideo
monossodico hidrato – Frasco 1g

fosfato FRASC
O

1

R$ 1.019,47

R$ 1.019,47

54

CRHOMAGAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE
FRASC
CANDIDA, FRASCO 500G - Meio de cultura, tipo
O
ChromagarTM Candida, apresentação em pó.

1

R$ 2.508,00

R$ 2.508,00

55

FENOLCLOROFORMIO - Frasco 400ml

FRASC
O

2

R$ 1.646,84

R$ 3.293,68

56

FRAÇÃO S9 liofilizada preparada de fígado de
rato macho Sprague Dawley induzido por Aroclor
FRASC
1254 em 0,15 M de KCl. Pronto para uso após
O
reconstituição com o volume rotulado de água
purificada, estéril e fria.

2

R$ 378,00

R$ 756,00

57

Glicose (d) 6 fosfato (d-glucose 6 phosphate FRASC
sodium salta) – Frasco 5 gramas.
O

1

R$ 999,00

R$ 999,00

58

AGAR LURIA BERTANI – FRASCO 500G.

FRASC
O

2

R$ 366,39

R$ 732,78

59

CALDO LURIA BERTANI - FRASCO 500G.

FRASC
O

2

R$ 407,16

R$ 814,32

60

Tampão PBS – Líquido, Concentração 1x – Frasco
UND
1000ml

2

R$ 100,55

R$ 201,10

61

CABO DE BISTURI Nº 3 – Em aço inoxidável,
UND
para lâminas nº 10 a nº 17.

6

R$ 11,60

R$ 69,60

62

THIDIAZURON - CAS 51707-55-2, Frasco
UND
250mg.

2

R$ 340,00

R$ 680,00

63

Coluna de condensação vertical com serpentina
dupla, 1200 cm² de área de troca. (Fisatom 801) - UND
peça de reposição Evaporador Rotativo

3

R$ 1.859,00

R$ 5.577,00

End Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
End. De Correspondência: Coordenadoria de Compras - Rua João Rosa Góes, 1761 – Vl. Progresso, Dourados – MS, CEP 79.825-070
Telefone (67) 3410-2800 / E-mail: compras@ufgd.edu.br

Cleiton Rodrigues de Almeida
Pregoeiro

34

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018 – PROCESSO Nº 23005.008884/2018-33

64

Balão de evaporação JC 24/40 e o receptor com
JE 35/20 ambos de 1000ml. Balão de recepção
UND
para evaporador (fisatom 801) - peça de reposição.
Evaporador Rotativo

4

R$ 278,00

R$ 1.112,00

65

PIPETA VHS – EMBALAGEM COM 10
UNIDADES. Especificações mínimas: Em vidro
UND
óptico, com 300mm de comprimento, graduada de 0
a 200mm em incrementos de 1mm.

10

R$ 34,10

R$ 341,00

66

PLACA CULTURA 24 POÇOS - placa para
UND
cultura de tecidos, em plástico, estéril.

80

R$ 16,59

R$ 1.327,20

67

PLACA CULTURA 06 POÇOS - placa para
UND
cultura de tecidos, em plástico, estéril.

30

R$ 16,59

R$ 497,70

68

PONTA DE PROVA – Universal, compatível com
multímetro PP-100, comprimento total 705mm, UND
cabo com diâmetro de 2mm.

20

R$ 9,45

R$ 189,00

69

PONTEIRA 0,1-10µl - TRANSPARENTE, SEM
FILTRO , EMBALAGEM 1000 UNIDADES–
Especificações mínimas: em plástico, livre de PACO
DNase/ RNase/ pirogênios/ minerais ou metais TE
pesados, autoclavável, graduada, longa, capacidade
variável entre 0,1 e 10µl.

5

R$ 69,00

R$ 345,00

70

SACARÍMETRO
DE
BRIX
COM
TERMÔMETRO – Especificações mínimas: em
vidro, comprimento 340mm, unidade em brix (°Bx),
com termômetro 0+50:1°C e escala de correção,
UND
calibrado a 20°C, graduado com escala de 0/10 brix
e divisão 0,1 brix, margem de erro +/- 0,1, utilizado
para medir o teor de açúcar em solução e determinar
o percentual da sacarose na água.

3

R$ 86,36

R$ 259,08

71

SORO DE USO VETERINÁRIO, DE
APLICAÇÃO POR VIA
INTROVENOSA
PARA BOVINO ADULTO - FRASCO 500 ML.
Composto vitamínico para animais de grande porte,
especialmente para bovinos, indicado no tratamento FRASC
de esgotamento físico, intoxicações, anorexias,
O
caquexias, desidratações, verminoses, doenças
infecciosas,
após
intervenções
cirúrgicas,
hemorragias, e similares. Incluso equipo para
aplicação.

107

R$ 38,05

R$ 4.071,35

72

TERMÔMETRO PARA BANHO-MARIA – em
vidro, para imersão total, enchimento líquido
UND
vermelho, escala - 10°C a + 60°C, divisão: 1°c,
limite de erro ±1.

2

R$ 89,80

R$ 179,60
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73

TRENA ANTROPOMÉTRICA – fita maleável
em aço ou similar, escala nos dois lados, extensão
útil de pelo menos 2 metros,retração automática, UND
com trava, medição linear e circular, resolução em
milímetros, para medição de perímetros corporais.

35

R$ 71,00

R$ 2.485,00

74

CLORETO DE SÓDIO P.A. - FRASCO 500G
UND
CAS: 7647-14-5

50

R$ 14,29

R$ 714,50

VALOR TOTAL

R$ 99.946,70

4.2. A participação, desta licitação, será EXCLUSIVA a Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte – EPP e Sociedades Cooperativas, nos termos do art. 34 da
lei 11.488 de 2007, uma vez que os valores totais dos itens NÃO SUPERAM,
individualmente, o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme artigo 48,
inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.
5.

DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA, FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO
DOS MATERIAIS E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O fornecimento dos produtos objeto da presente licitação será efetuado de forma
parcelada, de acordo com a necessidade do órgão, mediante envio da Nota de Empenho ou
Ordem de Serviço, por parte do Contratante.
5.1.1.

A emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente está
condicionada à verificação da regularidade da habilitação da licitante
vencedora junto ao SICAF.

5.1.2.

Não será aceita imposição de valor mínimo para faturamento do pedido.

5.2. O período para fornecimento será de até 12 (doze) meses, conforme a vigência da Ata
de Registro de Preços, a partir da publicação no Diário Oficial da União.
5.3. O prazo de entrega dos bens é de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
de Empenho ou da Ordem de serviço por parte do fornecedor, no(s) seguinte(s)
endereço(s):
5.3.1.

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, UASG 154502, na
Divisão de Controle de Estoque e Patrimônio – Unidade II, na Rodovia
Dourados/Itahum, Km 12/ saída à esquerda (aeroporto) – Zona Rural DOURADOS/MS, localizada aproximadamente à 15 km da região central da
cidade de Dourados - Fone: (67) 3410-2526/2527, entrega de segunda-feira a
sexta-feira, das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h.

5.4. O prazo de garantia do produto, quando aplicável, deverá estar de acordo com o
ofertado pelo fabricante, não podendo, em nenhuma hipótese, ser inferir a 01 (um) ano,
a contar da data do recebimento provisório.
5.5. A entrega do(s) objeto(s) ou a prestação dos serviços contratado(s) será acompanhada e
fiscalizada por representante(s) da Administração da UFGD, designado(s) para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
End Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
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5.6. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto dessa licitação será
recebido:
5.6.1.

Provisoriamente, mediante termo padronizado, no ato da entrega do(s)
objeto(s), para posterior verificação da conformidade do material ou da
prestação para com as especificações previstas no edital e no termo de
referência;

5.6.2.

Definitivamente, mediante termo padronizado, em até 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material (ou da prestação) e sua consequente aceitação.

5.6.3.

Tratando-se de aquisição de mercadoria ou serviço cujo valor ultrapasse a
R$80.000,00 (oitenta mil reais), o recebimento, provisório e definitivo, será
efetivado por meio de comissão de, no mínimo, 3 (três) servidores, na forma
do § 8º do artigo 15 da Lei 8.666/93.

5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5.8. Não serão recebidos produtos que apresentarem nas embalagens sinais de violação,
aderência ao produto, umidade, ou inadequação em relação ao conteúdo, e não
estiverem devidamente identificadas. As embalagens deverão estar de acordo com o que
estabelece a legislação vigente.
5.9. 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 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.10. Quando aplicável, os produtos deverão apresentar nas embalagens, data de fabricação e
data de vencimento.
5.11. O recolhimento do produto recusado e a entrega de novo produto, assim como novos
deslocamentos para refazer os serviços, correrão à custa do licitante.
5.12. O não cumprimento dos prazos de entregas, estabelecidos neste termo de referência, por
parte do contratado implicará penalidades prevista no edital.
6.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a contratante se
compromete a:
6.1.1.

Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da
UFGD para a execução do contrato;

6.1.2.

Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante da licitante vencedora;

6.1.3.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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6.1.4.

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;

6.1.5.

Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para seja substituído,
reparado ou corrigido;

6.1.6.

Solicitar a troca dos produtos ou o refazimento dos serviços que não
atenderem às especificações do objeto;

6.1.7.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através da comissão/servidor especialmente designado;

6.1.8.

Efetuar o pagamento à Contratada, na forma convencionada neste edital, após
a apresentação da Nota Fiscal e o devido ateste;

6.1.9.

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada.

6.2. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Caberá à licitante vencedora, cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:
7.1.1.

Responsabilizar-se pelo fornecimento ou prestação dos serviços conforme a
estrita exigência do Edital e especificações deste Termo de Referência;

7.1.2.

Apresentar Nota Fiscal constando detalhadamente indicações referentes, a
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.3.

Executar o fornecimento dos produtos dentro das especificações exigidas e
constantes da proposta de preços apresentada, e de acordo com o especificado
neste Termo de Referência e no contrato;

7.1.4.

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);

7.1.5.

Substituir, reparar ou corrigir, dentro do prazo fixado neste Termo de
Referência, os produtos, que porventura, apresentarem problemas de
qualidade;

7.1.6.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas
que antecede a data limite de entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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7.1.7.

Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários para
comprovação da qualidade dos produtos, permitindo a verificação de sua
conformidade com as especificações e exigências do Edital e deste anexo;

7.1.8.

Manter, durante todo o período da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, nos termos do artigo 55, XIII da lei 8666/93.

7.1.9.

Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas
decorrentes da execução do contrato e por outras correlatas, tais como
salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vales-refeições, valestransportes, fretes e outras que porventura venha a ser criadas e exigidas pelo
Poder Público;

7.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
às dependências da UFGD para a execução do contrato;
7.1.11. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da
UFGD, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela UFGD;
7.1.12. Efetuar a troca dos produtos ou refazer os serviços que não atenderem às
especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração da UFGD;
7.1.13. Comunicar à Administração da UFGD qualquer anormalidade constatada e
prestar os esclarecimentos solicitados;
7.1.14. Assumir qualquer tipo de ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos.
7.2. À licitante vencedora cabe assumir a responsabilidade por:
7.2.1.

Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
UFGD;

7.2.2.

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados durante a entrega do material objeto deste Pregão, ainda que
acontecido em dependência da UFGD;

7.2.3.

Encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste Pregão.

7.3. São expressamente vedadas à licitante vencedora:
7.3.1.

A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFGD para a
execução do contrato decorrente deste Pregão;
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7.3.2.

A veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia
autorização da Administração da UFGD;

7.3.3.

Caucionar ou utilizar este contrato de prestação de serviço para qualquer
operação financeira;

7.3.4.

Interromper a execução dos serviços, ou o fornecimento dos materiais, sob a
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.

7.4. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais, comerciais
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da UFGD,
nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a licitante vencedora.
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.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
9.1.1.

Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

9.1.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

9.1.3.

Fraudar na execução do contrato;

9.1.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

9.1.5.

Cometer fraude fiscal;

9.1.6.

Não mantiver a proposta.

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
9.2.1.

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

9.2.2.

Multa por inexecução parcial de: 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por dia, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
contrato;

9.2.3.

Multa por inexecução total desta contratação de: 1% (um por cento) sobre o
valor do contrato, por dia, até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato;
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9.2.4.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
UND administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

9.2.5.

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

9.2.6.

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;

9.3. Conjunta ou alternativamente, conforme a gravidade da conduta praticada, poderão ser
aplicados aos licitantes que vierem a cometer infrações, durante o procedimento licitatório ou
durante a execução do objeto, as penalidades previstas no art. 87, da lei 8.666/1993.
9.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
9.5. 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.
9.6. 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
Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.
9.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.

ÓRGÃO DA UFGD QUE FISCALIZARÁ A EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. A Divisão de Controle de Estoque e Patrimônio (DICEP/COGESP/PRAD/UFGD) será
responsável pelo recebimento e distribuição do objeto deste termo de referência.

Dourados-MS, 05 de novembro de 2018.

Aprovo o presente termo de referência.

Vander Soares Matoso
Pró-Reitor de Administração UFGD
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

A Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, CNPJ nº
07.775.847/0001-97, sediada à rua João Rosa Góes, nº 1.761, Vila Progresso, Dourados – MS,
fone (67) 3410-XXXX, na pessoa de ___________________________________, ocupante
do cargo _________________________, lotado ____________________________, vem por
meio deste atestado, DECLARAR que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede à rua XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX na cidade
de XXXXXXXXXXX/XX, forneceu os materiais abaixo especificados, cumprindo
rigorosamente com os padrões de qualidade e quantidades exigidas, nada havendo em nossos
arquivos que possamos citar em seu desabono.
PROCESSO XXXX.XXXXXX/20XX-XX– PREGÃO ELETRÔNICO XX/20XX
Descritivo do Material

Nota de Empenho

Qtd.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:
1) este atestado (ou declaração) deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou
empresa) emissor.
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Processo nº 23005.008884/2018-33
Pregão Eletrônico nº 66/2018
Ata de Registro de Preços nº xxx/201X
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, com
sede na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de
Compras, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomeado pela Portaria nº xxxx de xx de xxxx de 201x,
publicada no Diário Oficial da União em xxxx de xx de xxxx de 201x, inscrito(a) no CPF sob
o nº xxx.xxx.xxx-xx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx – SSP/xxxx,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº xx/xxxxx, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s)
indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s)
e na(s) quantidade(s) cotada(s), 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 n.º 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 a eventual aquisição de
xxxxxxxxxxxxxx, especificado(s) no Termo de Referência, Anexo II do edital de Pregão nº
xxx/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
2.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os itens, os preços registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) pela Fornecedor Beneficiário .............................,
inscrito no CNPJ sob nº ..............(qualificar a empresa informando razão social e CNPJ) são
as que seguem, conforme quadro a seguir:
Item

Especificação

Marca/
Modelo

Und.

Qtd.

Valor Unit

1

3.
3.1.

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
Integram a presente ata de registro de preços, na forma do art. 2º, inciso IV, do
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Decreto 7.892/2013, os seguintes órgãos e entidades:
a)

UASG XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXX – com endereço: Rodovia
XXXXXXXXXXXXXX, – XXXXXXXXXXXX/MS, telefones: 067 –
XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX, e-mail: SXXXXXXXXXXXXX;

4.
VALIDADE DA ATA
4.1. Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura,
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
último.
5.
REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. As condições e critérios referentes ao cancelamento e revisão da Ata de Registro de
Preço constam no Edital do Pregão, aplicando-se no que couber as disposições previstas no
Decreto 7.892/2013.
6.
CONDIÇÕES GERAIS
6.1. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva
constante
do
sistema
Comprasnet
–
acessível
publicamente
em
www.comprasgovernamentais.gov.br –, contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os
bens ou serviços acima pelos preços ora registrados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do
Decreto nº 7.892/2013.
6.2. 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.
6.3. A ata da sessão pública e ata de cadastro de reserva, contendo a relação dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do
certame, formalizada através do cadastro de reserva, será considerada anexa, a esta Ata de
Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014;
6.4. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada
em cópia aos demais órgãos participantes (quando houver).
Dourados/MS,_____ de ______________ de 2018.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
[servidor da UFGD competente para assinar a ata de registro de preços]
[Razão social da empresa]
Representante legal: [nome completo]
CI:[número e órgão emissor]
CPF:[número]
Instrumento de outorga de poderes:[procuração/contrato social/estatuto social]
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ANEXO IV
ANEXO À NOTA DE EMPENHO
CLÁUSULAS NECESSÁRIAS
NOTA DE EMPENHO Nº__________________ VALOR: __________________
CLÁUSULA PRIMEIRA - Vinculam-se a este instrumento o Termo de Referência/Projeto
Básico, bem como o edital do Pregão Eletrônico nº 66/2018 e a Proposta Comercial da
Contratada e/ou ato que inexigiu/dispensou a licitação, quando for o caso, constantes do
Processo nº 23005.008884/2018-33, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - O descumprimento injustificado de uma das obrigações/normas
previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, no Edital do Pregão Eletrônico ou na
proposta, ou ainda a inexecução parcial ou total do objeto contratado ensejará aplicação das
penalidades cabíveis, na forma do artigo 7º da Lei 10.520/2002, do Decreto 5.450/2005, do
artigo 40 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010, tudo sem prejuízo da rescisão
contratual, na forma dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas para contratação com a Administração Pública Federal.
CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, no art.
28 do Decreto n.º 5.450/2005 e no art. 87 da Lei 8.666/1993, a autoridade administrativa
poderá, garantindo o contraditório e a ampla defesa, e sem prejuízo das responsabilidades
civis e penais, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) Descredenciamento no SIACF e no cadastro de fornecedores da UFGD pelo prazo de até
5 anos.
c) 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.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Sem prejuízo do contido na Subcláusula Primeira desta
Cláusula, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes penalidades pecuniárias,
assegurado previamente, o contraditório e a ampla defesa:
a)
Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
b)
Multa por inexecução parcial e atraso injustificado no prazo de entrega até o limite de
20 (vinte) dias: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia, até o limite de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do contrato;
c)
Multa por inexecução total e atraso injustificado no prazo de entrega superior a 20
(vinte) dias desta contratação: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia, até o
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limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Sem prejuízo do contido na Subcláusula Primeira desta
cláusula, as multas serão aplicadas à CONTRATADA quando ela não cumprir culposamente
o contrato, especialmente nas seguintes situações:
a)
Não assinar a ata de registro de preços, quando convocada;
b)
Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
c)
Apresentar documentação falsa;
d)
Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e)
Não mantiver a proposta;
f)
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g)
Comportar-se de modo inidôneo;
h)
Fizer declaração falsa;
i)
Cometer fraude fiscal.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Conjunta ou alternativamente, conforme a gravidade da
conduta praticada, poderão ser aplicados aos licitantes que vierem a cometer infrações,
durante o procedimento licitatório ou durante a execução do objeto, as penalidades previstas
no art. 87, da lei 8.666/1993.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de habilitação e 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.
SUBCLÁUSULA SEXTA - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente
com a sanção de impedimento.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - 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.
SUBCLÁUSULA OITAVA - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o seu caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
SUBCLÁUSULA NONA - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
(Sistema de Cadastro de Fornecedores).
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO - Conforme o disposto no Inciso IX, do artigo 55,
da Lei 8666/93, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa, na forma do artigo 77 do referido Diploma Legal;
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
78 da Lei n° 8.666/93 ensejará a rescisão do presente Contrato, sendo que a efetiva rescisão
somente poderá se dar por uma das formas previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93. Não há
hipótese de rescisão de pleno direito, nem por ato unilateral da Contratada.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado, previamente, o contraditório e a ampla defesa.
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
SUBCLÁUSULA QUARTA – A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da
Administração contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XI do artigo 78 da Lei n°
8.666/93, acarreta as conseqüências previstas nos incisos II e IV do artigo 87 do mesmo
diploma legal, sem prejuízo das demais sanções previstas.
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos
pessoais ou materiais que seus empregados ou prepostos, em razão de ação ou omissão,
dolosa ou culposa, venham a causar aos bens da CONTRATANTE em decorrência da
execução deste contrato, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a
terceiros, a que título for.
SUBCLÁUSULA UNICA - A CONTRATANTE estipulará prazo à CONTRATADA para
reparação de danos porventura causados.
CLÁUSULA SÉTIMA – Havendo emissão de empenho estimativo, a CONTRATADA
concorda em receber apenas pelo que for efetivamente entregue/prestado à CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - O prazo de vigência deste instrumento, contado a partir da retirada
da Nota de Empenho, é o prazo que for previsto no termo de referência/projeto básico para a
execução do objeto contratado, o qual poderá ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do artigo
57 da Lei 8.666/93. Havendo no termo de referência/projeto básico a exigência de garantia, o
prazo do contrato estende-se, também, até o final da garantia. A retirada da Nota de
Empenho pela contratada, acompanhada deste instrumento, o seu recebimento através
de meio eletrônico, ou o seu recebimento via correios, implica pleno conhecimento do
inteiro teor deste instrumento, assim como implica adesão incondicional aos seus
termos.”
CLÁUSULA NONA - O foro para dirimir eventuais litígios decorrentes da execução deste
contrato será o da Justiça Federal do local do órgão contratante.
Dourados, ____ de ________de 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
(Autoridade Competente da UFGD)
(CARGO)
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