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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 – PROCESSO Nº 23005.001441/2018-11

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018
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 deste Pregoeiro
Andrey de Souza Mallmann designado pela Portaria/Reitoria nº 302, de 20 de Abril de
2018, considerando a autorização contida nos autos do processo administrativo UFGD nº
23005.001441/2018-11, 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 nºs 7.892/2013, 5.450/2005 e 3.555/2000, da Instrução Normativa SLTI/MOPG
nº 02/2010, 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: 29/08/2018.
HORÁRIO: 09:30h (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 DE PROCESSAMENTO DE
DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ACADÊMICAS E
ADMINISTRATIVAS, 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.

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

2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 – PROCESSO Nº 23005.001441/2018-11

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.

UASG 160548 – COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - COTER
– com endereço: no Subsolo do Bloco “H”, quartel General do Exército –
Setor Militar Urbano – Brasília-DF, CEP 70.630-901, telefones: (67) 34155516, e-mail: almxcoter@gmail.com;

3.2.

UASG 160150 – 4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
MECANIZADA – com endereço: Rua Tenente Ari Rodrigues, 252 – Centro
– Jardim-MS, CEP 79.240-000, telefones: (67) 3251-1166, e-mail:
salc4ciaecmbmec@gmail.com

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 100% (cem 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 à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo 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.
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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.
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$ 380.472,22 (Trezentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais
e Vinte e Dois 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.
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 Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos do que dispõe o artigo 5º da Instrução
Normativa SG/MPOG nº 3/2018.
12.1. O credenciamento e o cadastro no SICAF deverão ser iniciados pelo o
fornecedor interessado, ou quem o represente, deverá acessar o SICAF no
Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil;
12.2. Cabe ao próprio fornecedor interessado, manter atualizados seus documentos
para efeito de habilitação, nos termo do §2º do art. 18 da Instrução Normativa
SG/MPOG nº 3/2018;
12.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão;
12.4. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas
junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização;
12.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
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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.
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;
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;
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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
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 tidos 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, para os itens cujos 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, será EXCLUSIVA a
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Sociedades Cooperativas, nos
termos do art. 34 da lei 11.488 de 20071.
1

Art. 34. Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso
II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o
disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.
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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
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 – DA SESSÃO PÚBLICA
22.
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 no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
22.1.

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

23.
A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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24.
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.
25.
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.
SEÇÃO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
26.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
26.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
26.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
27.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
SEÇÃO IX - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
28.
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.
28.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário, conforme descrito no
Termo de Referência.
29.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, porém, sempre inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
29.1. Os lances deverão serem formulados com até 2 (duas) casas decimais após a
vírgula;
29.2. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro pelo
sistema;
29.3. 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°
03/2013);
29.4. 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.
30.
Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.
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31.
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.
32.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor
seja considerado inexequível.
33.
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.
33.1. 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
34.
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.
35.
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
36.
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.
36.1. 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;
36.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
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;
36.3. 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;
36.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
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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.
37.
O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
SEÇÃO XII – DA NEGOCIAÇÃO
38.
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.
38.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes;
38.2. 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
39.
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.
39.1. 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.
39.2. 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.
39.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
39.4. 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
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do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
40.
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.
40.1. 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.
40.2. 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.
40.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
40.4. 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);
40.5. 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.
41.
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.
42.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
43.
Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas
apontadas pelo Pregoeiro.
44.
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.
44.1. 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.
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45.
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.
45.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
46.
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.
47.
No caso de serem apresentadas propostas de PRODUTOS SIMILARES (não
originais, materiais de marcas diferentes do equipamento a que se destinam), para os
cartuchos de tinta e toner constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, a
licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, LAUDO DE ENSAIO DE EQUIVALÊNCIA
exigidos no inciso I deste item, exigência esta de laudo autorizada pelo Tribunal de Contas da
União nas seguintes deliberações: (TCU, Decisões nº 130/2002, 516/2002, 1.476/2002,
1.622/2002, 1.196/2002 e Acórdão nº 1.446/2004 – Plenário):
I-

Laudos técnicos dos produtos ofertados: comprobatórios de bom
funcionamento, boa qualidade, desempenho e rendimento de impressões
emitidas por laboratório/entidade/instituto, de reconhecida idoneidade e
competência, pertencente a órgão da Administração Pública ou por ele
credenciado, com acreditação do INMETRO, vinculado à Rede Brasileira de
Laboratórios de Ensaio (RBLE), com escopo de acreditação na norma ABNT
NBR/ISSO/IEC 17025, para realização de ensaios ópticos comparativos com
um cartucho de tinta/toner original do fabricante da impressora, quando
empregados ao fim a que se destinam;

II-

O Laudo Técnico referido no inciso anterior deverá consignar a aprovação do
produto, baseado em dados objetivos do seu desempenho, contendo as seguintes
informações mínimas:
a. Dados sobre a embalagem do produto;
b. Informação do lote de fabricação e o prazo de validade;
c. Informação da marca, modelo e número de série da impressora onde
foram realizados os testes;
d. Estado do produto, isto é, se o cartucho de tinta/toner está em boas
condições e sem avarias;
e. Descrição da aparência, isto é, se há indícios de reaproveitamento de
peças ou se o mesmo apresenta aparência de novo;
f. Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos durante os testes;
g. Descrição da documentação encontrada no interior da embalagem (por
exemplo: manuais, guia de instalação, etc.);
h. Peso do Cartucho antes e depois do teste;
i. Data de recebimento da amostra, data do início do teste e data da
conclusão do teste;
j. A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados;
k. As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes;
l. Gráficos, planilhas ou tabelas com os dados levantados durante o teste;
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III IV -

V-

m. Conclusão
Não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios pertencentes à própria
licitante;
O Laudo Técnico (LAUDO DE ENSAIO DE EQUIVALÊNCIA) deverá
possuir data de REALIZAÇÃO DO ENSAIO não superior a 360 (trezentos e
sessenta) dias da data de abertura do pregão;
Em substituição ao Laudo Técnico, será aceita documentação que comprove a
situação de distribuidor ou revendedor autorizado de suprimentos originais,
emitida pelo fabricante do equipamento, devendo ser enviada na forma e prazo
definidos pelo pregoeiro, na sessão pública.

SEÇÃO XIV - DA HABILITAÇÃO
48.
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:
48.1. SICAF;
48.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no sítio
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis;
48.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade
Administrativa,
disponível
no
sítio
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
48.3.1. 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.
48.4. Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN2;
49.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
50.
Posteriormente, para fins de habilitação o pregoeiro, consultará o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação válida, conforme
dispostos no art. 10º § único, art. 11º § 1º e § 2º, art. 12º § 1º e § 2º, art. 13, art. 14º § 1º e § 2º,
art. 15º § único e art. 16º § 1º, § 2º, § 3º e § 4º, da Instrução Normativa SG/MPOG nº 3, de
2018.
50.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente, quando o licitante esteja com alguma documentação vencida
junto ao SICAF.
2

A verificação de registro positivo junto ao CADIN não impede a contratação da empresa.
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

13

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 – PROCESSO Nº 23005.001441/2018-11

51.
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.
51.1. Habilitação jurídica:
51.1.1. 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);
51.1-1.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual (MEI)
- Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº
16, de 2009;
51.1-1.2. 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.
51.1.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
51.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
51.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
51.2.2. 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;
51.2.3. Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
51.2.4. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
51.2.5. 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;
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51.3. Qualificação técnica:
51.3.1. 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;
51.3-1.1. O licitante deverá disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados.
52.
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.
53.
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.
54.
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.
54.1. 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
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
55.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
55.1. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
56.

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

SEÇÃO XV – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA
57.
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.
57.1. Caso o licitante, por alguma razão qualquer, não consiga encaminhar todos os
documentos em arquivo único por meio da opção “ENVIAR ANEXO”,
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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.
57.1.1. 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.
57.2. 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, no contrato e nas demais
cominações legais.
58.
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 Goes, 1761, Vila Progresso, CEP 79.825-070, Unidade I da
UFGD, em Dourados/MS.
58.1. 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.
59.
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.
60.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de
Títulos e Documentos.
61.
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.
62.
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.
63.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
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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.
63.1. 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.
64.
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
65.

Uma vez encerrada, a sessão pública poderá ser reaberta:
65.1. 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.
65.2. 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
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.

66.

Os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.
66.1. 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.
66.1.1. 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.

67.

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

SEÇÃO XVII - DO RECURSO
68.
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
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intenção em recorrer contra a decisão do Pregoeiro.
68.1. 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.
69.
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.
70.
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.
71.
As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
72.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
73.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
SEÇÃO XVIII – DA ADJUDICAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA
HOMOLOGAÇÃO
74.
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.
74.1. A presente licitação adotou como critério de julgamento o menor preço por
item, conforme definido neste Edital e seus anexos.
75.
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
76.
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.
76.1. 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
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úteis, a contar da data de seu recebimento.
76.2. 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.
76.3. 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.
77.
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.
78.
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.
79.
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura, não podendo ser prorrogada.
80.
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
81.
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.
81.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
81.2. 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.
82.
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
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licitante não manifestou interesse em ser incluído na ata para fins de criação do cadastro de
reserva.
82.1. 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.
83.
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.
84.
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.
84.1. 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
85.
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.
85.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório .
86.
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.
87.
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

88.
Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o proponente terá seu registro de preço
cancelado na ata:
88.1. A pedido, quando:
88.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
88.1.2. 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.
88.2. Por iniciativa da UFGD, quando:
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88.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
88.2.2. Perder qualquer condição de habilitação exigida no processo
licitatório;
88.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
88.2.4. Não cumprir os compromissos decorrentes da ata de registro de
preços;
88.2.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s).
88.2.6. 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;
88.2.7. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial dos
compromissos assumidos com a ata de registro de preços ou nos
pedidos dela decorrentes.
88.3. 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
proponentes a nova ordem de registro.
88.4. 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.
89.

A ata de registro de preços será cancelada automaticamente:
89.1. Por decurso de prazo de sua vigência;
89.2. 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
90.
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
91.
Os critérios referentes a modo de solicitação, os critérios de recebimento, de
aceitação e de fiscalização do objeto estão estabelecidos no Termo de Referência.
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SEÇÃO XXV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
92.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
SEÇÃO XXVI – DO PAGAMENTO
93.
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.
93.1.

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.

93.2.

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;

93.3.

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

93.4.

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.

94.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
94.1.

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;

94.2.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
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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;
94.3.

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;

94.4.

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;

94.5.

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.

95.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
95.1. 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.
96.
A UFGD poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
97.
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%.
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SEÇÃO XXVII – DAS SANÇÕES
98.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
98.1. Não assinar a ata de registro de preços, ou não assinar o termo de contrato,
quando convocado, não aceitar/retirar a nota de empenho;
98.2. Apresentar documentação ou declaração falsa;
98.3. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
98.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
98.5. Não mantiver a proposta;
98.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
98.7. Cometer fraude fiscal;
98.8. Comportar-se de modo inidôneo.
99.
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;
100.
Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do
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.
101.
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.
102.
Considera-se falhar na execução contratual o inadimplemento grave ou inescusável
de obrigações assumidas pelo contratado.
103.
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.
104.
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.
105.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
105.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
105.2. Multa por inexecução parcial de: 1% (um por cento) sobre o valor do
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contrato, por dia, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato;
105.2.1. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado
no prazo de entrega até o limite de 20 (vinte) dias.
105.3. Multa por inexecução total de: até 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato;
105.3.1. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustiçado no
prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias;
105.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFGD, pelo prazo de
até 2 (dois) anos;
105.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal
ou Municípios no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
106.
A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
107.
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.
108.
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.
109.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (Sistema de Cadastro
de Fornecedores).
SEÇÃO XXVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
110.
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.
111.
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.
112.
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.
113.
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.

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

25

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 – PROCESSO Nº 23005.001441/2018-11

114.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
115.
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
116.
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.
116.1.

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

116.2.

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.

117.
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.
118.
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.
119.
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.
120.
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.
121.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
122.
Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
123.

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

124.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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125.
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.
126.
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.
127.
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
128.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
128.1. ANEXO I – Termo de Referência;
128.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica;
128.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços;
128.4. ANEXO IV – Minuta de Anexo à Nota de Empenho ou Minuta de Termo de
Contrato (conforme o caso).

SEÇÃO XXXI - DO FORO
129.
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, 15 de agosto de 2018.

__________________________________
Andrey de Souza Mallmann
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

O registro de preços, para eventuais e futuras aquisições, de materiais de
Processamentos de Dados, visando atender as necessidades da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD) e dos órgãos
participantes, 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

Os itens em questão referem-se às previsões registradas junto ao Sistema de
Gestão de Materiais (SGM) através das solicitações durante o exercício de 2017 e de outros
itens que restaram fracassados ou desertos durante a realização do Pregão Eletrônico nº
44/2017, realizado através do processo de nº 23005.002777/2017-11, e de outros materiais
que estavam registrados no processo de nº 23005.000334/2018-76, cujo objeto principal
consiste na aquisição de materiais elétricos.
Em relação aos materiais retirados do processo 23005.000334/2018-76,
constatamos durante as atividades de cotação e revisão de descritivos que tais itens
demonstraram maior compatibilidade com os materiais classificados como Materiais de
Processamento de Dados.
Desta forma considerando que havia saldo de itens fracassados e desertos da uma
licitação para aquisição destes materiais verificou-se que a medida mais adequada e eficiente
seria a supressão destes materiais junto ao processo de nº 23005.000334/2018-76, cujo objeto
principal consiste na aquisição de materiais elétricos, incluindo-os no novo processo a ser
aberto para aquisição de materiais de processamento de dados.
Insta informar que as quantidades e a relação de itens objeto da presente
solicitação, referem-se a previsões e ao planejamento das unidades administrativas e
acadêmicas realizadas através do Sistema de Gestão de Materiais em momento próprio.
É importante frisar que os referidos produtos são bens de consumo destinados às
atividades administrativas e de pesquisa, ensino, extensão e assistência estudantil, a serem
adquiridos de acordo com a Lei de Licitações no Serviço Público — Lei n° 8.666/93, Lei n°
10.520/00; Lei Complementar n° 123/2006; Decretos n° 7.892/2013 e n° 5.450/2005 —, e
sem intenção de burocratizar ainda mais o processo de compras, mas sim de atendermos em
plenitude a legislação vigente, evitando futuros problemas de ordem legal, há a necessidade
de atendimento por parte dos solicitantes, das orientações que ora foram encaminhadas (CI
Circular n° 005/2015 — PRAD/UFGD, de 14 de setembro de 2015).
Dessa forma, os pedidos foram instruídos no sentido de dotar a UFGD dos
referidos materiais em quantidade suficiente à demanda atual, histórico de consumo e
provisionamentos dentro da validade da Ata de Registro de Preços a ser lavrada.
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3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS

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.
4.

DAS QUANTIDADES E DOS VALORES MÁXIMO PARA AQUISIÇÃO

4.1. A despesa com a aquisição do(s) objeto(s) de que trata esse edital é estimada em R$
380.427,22 (Trezentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e
DoisCentavos) conforme o orçamento estimativo disposto no Termo de Referência, conforme
planilha a seguir:

Itens

Especificação (nome, tipo, embalagem etc.)

Unidad
e Física

Qtd.
UFGD

Mex COTER /
DF - Uasg
160548

Mex - 4º
Cia E
Cmb Mec
/ MS Uasg
160150

Qtde
Total

Valor
Máximo
Unitário

VALOR
TOTAL

1

ADAPTADOR cabo conversor USB tipo A para
Unidade
2 portas usb ps2 fêmea

25

10

35

R$ 14,19

R$ 496,65

2

ADAPTADOR HDMI (Macho) X DVI(Fêmea),
Unidade
compatível com DVI-D(24+1) ou DVI-I (24+5)

60

30

90

R$ 24,83

R$ 2.234,70

3

APARELHO TELEFÔNICO ANALÓGICO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DE
CHAMADAS, FUNÇÃO VIVA-VOZ COM
AJUSTE
DE
VOLUME,
DISPLAY
LUMINOSO, LED PARA SINALIZAÇÃO DE
CHAMADA, PERMITIR O USO EM MESA
OU PAREDE, DISCAGEM DIRETA PARA, Unidade
NO MÍNIMO, 3 NÚMEROS E INDIRETA
PARA, NO MÍNIMO, 10 NÚMEROS, DE
MANTER REGISTRO DE, NO MÍNIMO, 20
CHAMADAS RECEBIDAS (ATENDIDAS E
NÃO ATENDIDAS) E 20 CHAMADAS
REALIZADAS, MENU EM PORTUGUÊS.

150

30

180

R$ 71,84 R$ 12.931,20
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4

CABO ADAPTADOR USB PARA SERIAL DEVE CONVERTER USB A MACHO EM
DB9 MACHO; DEVE POSSUIR UM
CONECTOR USB A MACHO (USB 2.0) E
UM CONECTOR DB9 MACHO (RS-232);
DEVE
SER
COMPATÍVEL
COM
DISPOSITIVOS PADRÃO USB 1.1 E 2.0; Unidade
DEVE SER COMPATÍVEL COM WINDOWS
7 E 8 E LINUX; DEVE POSSUIR SUPORTE
PARA CONTROLE DE HARDWARE OU XON/X-OFF; DEVE POSSUIR UM CABO DE,
NO MÍNIMO, 1,5 M; DEVE POSSUIR, PELO
MENOS, 3 MESES DE GARANTIA.

10

10

20

R$ 22,45

R$ 449,00

5

CABO ADAPTADOR VGA macho p/ svideo
Unidade
com 3 rca placa.

10

15

25

R$ 10,24

R$ 256,00

25

20

45

R$ 18,99

R$ 854,55

10

5

15

R$ 55,29

R$ 829,35

35

R$ 17,55

R$ 614,25

40

R$ 3,99

R$ 159,60

25

R$ 5,99

R$ 149,75

60

R$ 13,88

R$ 832,80

6

7

8

CABO DVI - CABO DE VIDEO DVI,
COMPATÍVEL COM DVI-D, COM 18+1
PINOS. TERMINAL MACHO NAS DUAS Unidade
PONTAS E TAMANHO DE 1.5 METROS
PELO MENOS
Cabo VGA Macho(15 pinos) X Macho(15
pinos), Filtro anti-ruídos(ferrite) na extremidade,
Unidade
Revestimento em PVC. Comprimento de 15
metros.
Cabo VGA Macho(15 pinos) X Macho(15
pinos), Filtro anti-ruídos(ferrite) na extremidade,
Unidade
Revestimento em PVC. Comprimento de 2
metros

35

9

CABO PARA TELEFONE / EXTENSÃO LISA
Unidade
- RJ11 - 6X4 - 1,50 METROS

30

10

CABO USB TIPO Y COM DOIS
CONECTORES USB A E UM CONECTOR Unidade
USB MINI. TAMANHO MÁXIMO DE 30CM

15

11

Cabo VGA Macho(15 pinos) X Macho(15
pinos), Filtro anti-ruídos(ferrite) na extremidade,
Unidade
Revestimento em PVC. Comprimento de 1,5
metros.

50

12

Cabo VGA Macho(15 pinos) X Macho(15
pinos), Filtro anti-ruídos(ferrite) na extremidade,
Unidade
Revestimento em PVC. Comprimento de 5
metros.

10

5

15

R$ 37,67

R$ 565,05

13

Cabo VGA em Y Macho(15 pinos) X 2
Fêmea(15 pinos), Filtro anti-ruídos(ferrite) na Unidade
extremidade, Revestimento em PVC.

10

5

15

R$ 9,76

R$ 146,40

14

CAPA para computador kit 3 em 1, monitor 17"
Unidade
lcd, torre, teclado, pct c/ 1 unid.

20

50

70

R$ 16,50

R$ 1.155,00

15

CARTÃO DE MEMORIA micro SD, 16GB,
Unidade
Classe 10, com adaptador SD.

20

20

40

R$ 42,50

R$ 1.700,00

16

CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR520 - CILINDRO DE IMPRESSÃO A LASER,
Unidade
PRETO, RENDIMENTO APROXIMADO DE
25.000 PÁGINAS

10

10

20

R$ 79,90

R$ 1.598,00

10
10

10
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17

CARTUCHO DE
XEROX PHASER
113R00730

18

CONECTOR RJ-45 CX COM 100

19

DISCO COMPACTO, 700 MB, 80 MIN,
Unidade
REGRAVAVEL (CD-RW), 4X envelope

1050

20

DISCO COMPACTO, 700 MB, 80 MIN.
GRAVAVEL (CD-R), MUSICA & DADOS,
Unidade
MINIMO 48X MIDIA PRATA, ESTOJO COM
50 UM

60

21

22

IMPRESSÃO PRETO
MFP 3200, CÓDIGO: Unidade
Unidade

DISCO
RÍGIDO
EXTERNO
COM
PROTEÇÃO, DISCO RÍGIDO DE 2,5",
CAPACIDADE
MÍNIMA
DE
2TB, Unidade
ENERGIZADO PELA INTERFACE USB,
INTERFACE USB 3.0 e compatível com 2.0
DVD-RW MINI DISCO, embalagem com 10
Unidade
Unidades.

5
5

155

20

5

55

5

R$ 84,85

R$ 424,25

30

R$ 130,68

R$ 3.920,40

1.050

R$ 3,09

R$ 3.244,50

60

R$ 39,25

R$ 2.355,00

210

5

R$ 469,75 R$ 98.647,50

5

R$ 21,87

R$ 109,35

R$ 94,90

R$ 7.592,00

23

FONE
DE
OUVIDO;
DOBRÁVEL;
FALANTES AJUSTÁVEIS ALMOFADADOS; Unidade
CABO DE 1,5M

50

30

80

24

FONTE
COMPATÍVEL
COM
DELL
OPTIPLEX 780 DT - ALIMENTAÇÃO
115/220 VOLTS; COMPATÍVEL COM DELL
OPTIPLEX 780 DE FORMATO DESKTOP – Unidade
PERFIL BAIXO; HOMOLOGADA PELA
DELL; GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM)
ANO.

30

10

40

R$ 350,00 R$ 14.000,00

25

HP 10 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO A
JATO DE TINTA PRETO, CÓDIGO: C4844A,
Unidade
DIMENSÕES: 14 X 12,5 X 3,8 CM,
CONTEÚDO: 69 ML.

30

30

R$ 248,19

R$ 7.445,70

26

HP 58 - CARTUCHO DE IMPRESSÃO A
JATO DE TINTA PRETO, CÓDIGO:
Unidade
C6658AL, DIMENSÕES: 10,5 X 11,6 X 3,6
CM, CONTEÚDO: 17 ML.

10

10

R$ 84,96

R$ 849,60

27

HUB USB com conexão 3.0, COM 4 PORTAS,
Unidade
Compatível Com Usb 2.0

10

10

R$ 60,97

R$ 609,70

28

LIMPA CONTATOS - LIMPA CONTATOS
EM
SPRAY
PARA EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PARA USO Unidade
EM COMPUTADORES; SEM SOLVENTES;
EMBALAGEM COM PELO MENOS 300ML.

15

10

30

R$ 10,44

R$ 313,20

29

MEMÓRIA RAM - PLACA DE MEMÓRIA
RAM DE PELO MENOS 8GB, TIPO DDR4
COMPATÍVEL COM A FREQUÊNCIA 2133
Unidade
MHZ; DEVE POSSUIR DISSIPADOR DE
CALOR; GARANTIA MÍNIMA DE UM 01
(UM) ANO.

10

20

5

30

R$ 488,27 R$ 14.648,10
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MEMÓRIA RAM COMPATÍVEL COM DELL
OPTIPLEX 780 DT - PLACA DE MEMÓRIA
RAM DE 4GB, TIPO DDR3 COMPATÍVEL
COM
DESKTOP
OPTIPLEX
780,
HOMOLOGADA PELADELL; GARANTIA
MÍNIMA DE UM 01 (UM) ANO.
Mini aspirador USB para limpeza de teclado
MOUSE USB - MOUSE ÓPTICO COM
SCROLL, COMPATÍVEL COM CONEXÃO
USB 2.0, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200
DPI E CABO COM NO MÍNIMO 120 CM;
GARANTIA MÍNIMA DE UM 01 (UM) ANO.
ORGANIZADOR DE CABO 1U NO PADRÃO
19" EM ESTRUTURA EM AÇO SAE 1020 DE
1,2MM,
PINTURA
EPÓXI-PÓ
TEXTURIZADA PRETO, COM TAMPA.

Unidade

50

50

Unidade

5

5

Unidade

100

150

Unidade

40

34

PASTA
TÉRMICA
PARA
PROCESSADORES COM CONDUTIVIDADE
Unidade
TÉRMICA DE PELO MENOS 2 W/MK;
CONTEÚDO MÍNIMO DE 15 G

15

35

PATCH CORD CATE5 2,5M - PATCH CORD
RJ45 CAT5E, blindado, Padrão T-568A, com
CAPA PROTETORA DO CONECTOR.
Unidade
PRODUZIDO
EM
CABO
FLEXÍVEL.
MONTADO
E
CERTIFICADOS
NA
FÁBRICA. TAMANHO 2,5 METROS

150

36

PATCH CORD CATEGORIA 6 2,5m.

Unidade

100

37

PATCH
CORD
RJ45
CAT5E.
CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS
REGULAMENTADAS PELA EIA/TIA-568C,
ISSO/IEC DIS 11801 E NBR 14565 DEVE
POSSUIR
CAPA
PROTETORA
DO Unidade
CONECTOR. PRODUZIDO EM CABO
FLEXÍVEL. MONTADO E CERTIFICADOS
NA FÁBRICA. TAMANHO 0,5 METROS.
COR AZUL.

400

38

PATCH
CORDS
CAT6
1,5
M
COMPRIMENTO DE 1,5 M; PARA
INTERLIGAÇÃO ENTRE A “TOMADA
LÓGICA“ E A “ESTAÇÃO DE TRABALHO“
OU PARA MANOBRA NA SALA DE
TELECOMUNICAÇÕES;
CERTIFICAÇÃO
UL OU ETL LISTED; CERTIFICAÇÃO ETL
VERIFIED;
DUAS
CERTIFICAÇÕES
ANATEL CONFORME REGULAMENTO DA
ENTIDADE: A DO CABO FLEXÍVEL
CONFORME CLASSE DE FLAMABILIDADE Unidade
E DO CORDÃO DE MANOBRA; TAXA
MÁXIMA DE COMPOSTOS QUE NÃO
AGRIDAM
O
MEIO
AMBIENTE
CONFORME
A
NORMA
ROHS;
CERTIFICAÇÃO DE CANAL PARA 6
CONEXÕES POR LABORATÓRIO DE 3A.
PARTE ETL; MONTADOS E TESTADOS EM
FÁBRICA,
COM
GARANTIA
DE
PERFORMANCE;
ACESSÓRIO
CONFECCIONADO
EM
CABO
PAR

100

30

31

32

33

6

106

R$ 229,00 R$ 24.274,00

10

R$ 18,75

R$ 187,50

20

270

R$ 18,30

R$ 4.941,00

5

45

R$ 16,06

R$ 722,70

25

R$ 5,58

R$ 139,50

170

R$ 17,90

R$ 3.043,00

100

R$ 25,90

R$ 2.590,00

450

R$ 8,26

R$ 3.717,00

100

R$ 26,82

R$ 2.682,00

10

20

50
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TRANÇADO,
U/UTP
CATEGORIA
6
(UNSHIELDED TWISTED PAIR), 24 AWG X
4 PARES, COMPOSTO POR CONDUTORES
DE COBRE FLEXÍVEL, MULTIFILAR,
ISOLAMENTO EM POLIOLEFINA E CAPA
EXTERNA
EM
MATERIAL
NÃO
PROPAGANTE A CHAMA TIPO LSZH,
CONECTORIZADOS A RJ-45 MACHO
CATEGORIA
6
NAS
DUAS
EXTREMIDADES, ESTES CONECTORES
(RJ-45 MACHO), DEVEM ATENDER ÀS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA NORMA
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6, TER
CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO
DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A
CHAMA QUE ATENDA A NORMA UL 94 V0 (FLAMABILIDADE), POSSUIR VIAS DE
CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE
FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54 M
DE NÍQUEL E 1,27 M DE OURO, PARA A
PROTEÇÃO
CONTRA
OXIDAÇÃO,
GARRAS DUPLAS PARA GARANTIA DE
VINCULAÇÃO ELÉTRICA COM AS VEIAS
DO CABO; CLASSE DE FLAMABILIDADE
LSZH;
CABO
UTILIZADO
DEVE
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO ETL EM
CONFORMIDADE
COM
A
NORMA
ANSI/TIA/EIA568-C.2
CATEGORIA
6
(STRANDED CABLE); CAPA PROTETORA
(BOOT) DO MESMO DIMENSIONAL DO
RJ45 PLUG E PROTEÇÃO À LINGUETA DE
TRAVAMENTO DE COR PRETA; CAPA
DEVE AJUDAR A EVITAR A CURVATURA
EXCESSIVA DO CABO EM MOVIMENTOS
NA CONEXÃO BEM COMO PROTEGER O
PINO
DE
DESTRAVAMENTO
DOS
CONECTORES
CONTRA
ENROSCAMENTOS
E
QUEBRAS;
DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE EM
PELO MENOS 7 CORES; EXCEDER AS
CARACTERÍSTICAS
ELÉTRICAS
CONTIDAS NA NORMA ANSI/TIA/EIA-568C.2 CATEGORIA 6.
PEN
DRIVE
DE
64GB
USB
3.0,
Unidade
COMPATÍVEL COM USB 2.0

100

300

10

410

40

PLACA DE REDE PCI - ADAPTADOR DE
REDE PADRÃO ETHERNET PCI 10/100/1000
MBPS, AUTOSSENSÍVEL, INTERFACE RJ- Unidade
45 FÊMEA. PCI. LOW PROFILE; GARANTIA
MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

14

15

5

34

R$ 60,80

R$ 2.067,20

41

PLACA DE REDE PCI EXPRESS ADAPTADOR
DE
REDE
PADRÃO
ETHERNET
PCI
10/100/1000
MBPS,
Unidade
AUTOSSENSÍVEL,
INTERFACE
RJ-45
FÊMEA. PCI EXPRESS X1. LOW PROFILE;
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.

10

10

15

35

R$ 73,27

R$ 2.564,45

39

R$ 155,82 R$ 63.886,20
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PLACA DE VIDEO - PELO MENOS 2GB DE
MEMÓRIA 128BITS, COMPATÍVEL COM
PCI EXPRESS 2.0; SAÍDAS DVI, HDMI E
Unidade
VGA; COMPATÍVEL COM GABINETES SFF
- LOW PROFILE; GARANTIA MÍNIMA DE
01 (UM) ANO.
PORTA CD/DVD (MALETA/CASE) PARA
Unidade
NO MÍNIMO 120 CDS/DVDS

20

20

10

20

30

44

TELEFONE ANALÓGICO SEM FIO COM
IDENTIFICADOR
DE
CHAMADAS
RECURSOS
NECESSÁRIOS:
IDENTIFICAÇÃO
DE
CHAMADAS
DTMF/FSK; REGISTRO DE CHAMADAS;
AGENDA TELEFÔNICA COM ATÉ 70
CONTATOS; ALCANCE DE ATÉ 300
METROS. TECLAS: VOLUME, INTERNO E
EXTERNO, MENU, AGENDA, MUDO,
TECLA DE NAVEGAÇÃO, PAUSA, FLASH,
BLOQUEIO
,
TECLADO,
HOLD,
SILENCIOSO, REDISCAR, INTERCOM. O Unidade
TELEFONE DEVE CONTER OS SEGUINTES
ITENS: - 01 MONO FONE; 01 BASE; 01
BATERIA RECARREGÁVEL; 01 CABO DE
LINHA TELEFÔNICA; 01 ADAPTADOR DE
TENSÃO 110-220 V; MANUAL DO
USUÁRIO. ALIMENTAÇÃO: CAPACIDADE
DA BATERIA 600 MAH; DURAÇÃO DA
BATERIA 200 HORAS EM REPOUSO OU 20
HORAS EM USO; TIPO DE BATERIA NIMH;
ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100–240 V).
GARANTIA DE 01 ANO.

150

30

180

45

TESTADOR DE CABOS PARA RJ45 E RJ11
DIGITAL,
VISOR
DE
LEDS,
ALIMENTAÇÃO:
9VDC,
FUNÇÕES: Unidade
MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE DE CABOS
RJ11 E RJ45

3

4

46

TONER XEROX, compatível, não recarregado,
cartucho referência 113R00296, para Impressora
XEROX LASER, MODELO DOCUPRINT Unidade
P8E, COM CAPACIDADE DE 5.000PAGINAS
DE RENDIMENTO.

47

42

43

5

2

45

R$ 278,48 R$ 12.531,60

R$ 64,23

R$ 1.926,90

R$ 207,94 R$ 37.429,20

9

R$ 113,25

R$ 1.019,25

10

10

R$ 194,00

R$ 1.940,00

TONER modelo MLT-D101S, para Impressora
Laser SAMSUNG Modelo ML-2165W. Unidade
Rendimento médio de 1.500 impressões.

5

5

R$ 46,95

R$ 234,75

48

TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG
SCX 4200A BK, PRETO, DIMENSÕES: 350 X
Unidade
150 X 110 MM, RENDIMENTO MÍNIMO:
3.000 PÁGINAS COM 5% DE COBERTURA

5

5

R$ 52,90

R$ 264,50

49

TONER SAMSUNG CLT-C407S CYAN SAMSUNG CLP-325 / CLP-325W / CLX- Unidade
3185N / CLX-3185FW

21

21

R$ 60,00

R$ 1.260,00

50

TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO SAMSUNG CLP-325 / CLP-325W / CLX- Unidade
3185N / CLX-3185FW

22

22

R$ 72,50

R$ 1.595,00

51

TONER SAMSUNG CLT-K409S, PRETO

4

4

R$ 71,81

R$ 287,24

Unidade

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

34

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 – PROCESSO Nº 23005.001441/2018-11
52

TONER SAMSUNG CLT-Y407S YELLOW SAMSUNG CLP-325 / CLP-325W / CLX- Unidade
3185N / CLX-3185FW

15

15

R$ 67,41

R$ 1.011,15

53

TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M407S
- SAMSUNG CLP-325 / CLP-325W / CLX- Unidade
3185N / CLX-3185FW

15

15

R$ 64,81

R$ 972,15

54

TONER SAMSUNG MLT D103L

Unidade

6

6

R$ 66,00

R$ 396,00

55

TONER TN430 P/ BROTER COMPATIVEL
Unidade
TN 460/560/580/6300/6600/7600/3060/3170

20

20

R$ 78,14

R$ 1.562,80

56

WEBCAM
COM
AS
SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: RESOLUÇÃO HD 720P
PARA VIDEOS E CHAMADAS; CAPTURA
DE IMAGEM (FOTOS) DE ATÉ 8 MEGA
PIXELS; MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DE
360º. ENCAIXE UNIVERSAL AJUSTÁVEL
PARA MONITORES LCD OU NOTEBOOKS. Unidade
AUTO CORREÇÃO DE LUZ PARA
AMBIENTES COM POUCA LUZ OU LUZ
EXCESSIVA. MICROFONES EMBUTIDOS
COM CANCELAMENTO DE RUÍDO.;
CERTIFICAÇÃO USB 2.0; COMPATÍVEL
COM WINDOWS 8.1, 8, 7, VISTA, XP, 2000.

8

8

R$ 256,84

R$ 2.054,72

57

CABO DE AUDIO E VIDEO CABO DVI-HDMI, com UNIDAD
E
Filtro, com pelo menos 1,8m de comprimento.

30

30

60

R$ 22,05

R$ 1.323,00

58

CABO DE FORÇA 3X0.75MM 750V NBR 14136
UNIDAD
(PADRÃO NOVO) MXF PARA USO EM MICROS E
E
IMPRESSORAS. TAMANHO DE 3,0 METROS.

110

50

170

R$ 14,00

R$ 2.380,00

59

CABO DISPLAYPORT COM 2(DOIS) DISPLAYPORT
MACHO, COM TAMANHO MÍNIMO DE 1,80M, UNIDAD
E
DE V.1.2 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM
MONITORES DELL E HP

30

30

60

R$ 30,91

R$ 1.854,60

60

KIT DE FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO
COMPUTADORES, ESTOJO COM 13 PEÇAS,
Contendo os seguintes Itens: 2 Pinças, 1 Tubo
Plástico, 1 Chave Teste, 1 Extrator com 3 Garras, UNIDAD
E
1 Chave Torque T15, 2 Chaves PHILIPS: 1 e 0, 2
Chaves de Fenda: 3/16" e 1/8", 2 Chaves
Canhão: 3/16" e 1/4", 1 Alicate Bico Meia-Cana
5", com Mola.

2

5

9

R$ 53,62

R$ 482,58

61

CARTÃO DE MEMÓRIA ALTA CAPACIDADE, TIPO UNIDAD
E
SDXC DE 128GB.

20

15

62

CARTUCHO CN046 ou COMPATÍVEL, HP 951 XL,
UNIDAD
para
impressora
OFFICEJET
PRO
E
8100/8110/8600;

20

20

R$ 34,95

R$ 699,00

63

HP 85A - CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP
LASERJET
PRETO,
CÓDIGO:
CE285A, UNIDAD
E
DIMENSÕES: 375 X 113 X 125 MM,
RENDIMENTO MÍNIMO: 1.600 PÁGINAS.

50

50

R$ 30,53

R$ 1.526,50

10

2

35

R$ 421,76 R$ 14.761,60
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64

TONER SAMSUMG SCX-6555NX COMPATÍVEL
UNIDAD
COM SCX-D6555A - SCX6555 - SCX-6555N - SCXE
6545N

10

10

R$ 178,59

R$ 1.785,90

65

PLACA MEGA 2560 R3 Microcontrolador:
ATmega2560 (datasheet)
Tensão de
Operação: 5V - Tensão de Entrada: 7-12V Portas Digitais: 54 (15 E108podem ser usadas
UNIDAD
como PWM) -Portas Analógicas: 16 - Corrente
E
Pinos I/O: 40mA - Corrente Pinos 3,3V: 50mA - Memória Flash: 256KB (8KB usado no
bootloader) - SRAM: 8KB - EEPROM: 4KB Velocidade do Clock: 16MHz

6

6

R$ 82,06

R$ 492,36

66

ETHERNET SHIELD W5100 PARA ARDUINO

UNIDAD
E

8

8

R$ 55,63

R$ 445,04

67

HP CB435A - CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP
LASERJET
PRETO,
CÓDIGO:
CB435A, UNIDAD
E
DIMENSÕES: 375 X 113 X 125 MM,
RENDIMENTO MÍNIMO: 1.500 PÁGINAS

2

2

R$ 28,26

R$ 56,52

68

HP 83A - CARTUCHO DE TONER PRETO CODIGO
Unidade
CF283A

5

5

R$ 28,43

R$ 142,15

69

COOLER P/ PROCESSADOR, 12cm para Gabinete UNIDAD
E
Cpu Pc Computador 120x120, 12v, 1500 Rpm.

2

2

R$ 23,28

R$ 46,56

TOTAL

R$ 380.427,22

4.2. A participação, nesta licitação, para os itens cujos 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, será EXCLUSIVA a
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Sociedades Cooperativas, nos
termos do art. 34 da lei 11.488 de 20073.
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(s) órgão(s), 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.
3

Art. 34. Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso
II do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o
disposto nos Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida Lei Complementar.
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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.

Para a Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, UASG
154502, na Divisão de Controle de Estoque e Patrimônio – Unidade II, no
seguinte endereço: Rodovia Dourados/Itahum, Km 12/ saída à esquerda
(aeroporto) – Zona Rural - DOURADOS/MS – CEP 79.804-970, 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 (horário oficial do MS);

5.3.2.

Para o Comando de Operações Terrestre – COTER, UASG 160548, no
seguinte endereço: Subsolo do Bloco “H”, quartel General do Exército –
Setor Militar Urbano – Brasília/DF, CEP 70.630-901, telefones: (67) 34155516, e-mail: almxcoter@gmail.com, entrega de segunda a quinta-feira, das
8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h, e na sexta-feira das 8h00 às 11h30
(horário oficial do DF);

5.3.3.

Para 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada – UASG
160150, no seguinte endereço: Rua Tenente Ari Rodrigues, 252 – Centro –
Jardim/MS, CEP 79.240-000, telefones: (67) 3251-1166, e-mail:
salc4ciaecmbmec@gmail.com, entrega de segunda a quinta-feira das 8h00
às 11h30 ou das 13h30 às 17h, e na sexta-feira das 8h00 às 12h00 (horário
oficial do MS);

5.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade dos produtos na data da entrega
não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do prazo total de validade recomendado
pelo fabricante, contado da data de sua fabricação.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto dessa licitação será
recebido:
5.7.1.

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;

5.7.2.

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.
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5.7.3.

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.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5.9. 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.
5.10. Para os cartuchos
reutilizados/remanufaturados.

de

Tinta

e

Toner,

não

serão

aceitos

produtos

5.11. 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.
5.12. Quando aplicável, os produtos deverão apresentar nas embalagens, data de fabricação
e data de vencimento.
5.13. O recolhimento do produto recusado e a entrega de novo produto, assim como novos
deslocamentos para refazer os serviços, correrão à custa do licitante.
5.14. O não cumprimento dos prazos de entregas, estabelecidos neste termo de referência,
por parte do contratado implicará penalidades prevista no edital.
5.15. No caso de serem apresentadas propostas de PRODUTOS SIMILARES (não
originais, materiais de marcas diferentes do equipamento a que se destinam), para os
cartuchos de tinta e toner constantes na planilha do item 4 deste Termo de Referência a
licitante deverá apresentar, obrigatoriamente, LAUDO DE ENSAIO DE EQUIVALÊNCIA
exigidos no inciso I deste item, exigência esta de laudo autorizada pelo Tribunal de Contas da
União nas seguintes deliberações: (TCU, Decisões nº 130/2002, 516/2002, 1.476/2002,
1.622/2002, 1.196/2002 e Acórdão nº1.446/2004 – Plenário):
I-

Laudos técnicos dos produtos ofertados: comprobatórios de bom
funcionamento, boa qualidade, desempenho e rendimento de impressões
emitidas por laboratório/entidade/instituto, de reconhecida idoneidade e
competência, pertencente a órgão da Administração Pública ou por ele
credenciado, com acreditação do INMETRO, vinculado à Rede Brasileira de
Laboratórios de Ensaio (RBLE), com escopo de acreditação na norma ABNT
NBR/ISSO/IEC 17025, para realização de ensaios ópticos comparativos com
um cartucho de tinta/toner original do fabricante da impressora, quando
empregados ao fim a que se destinam;

II-

O Laudo Técnico referido no inciso anterior deverá consignar a aprovação do
produto, baseado em dados objetivos do seu desempenho, contendo as seguintes
informações mínimas:
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III IV -

V-

a. Dados sobre a embalagem do produto;
b. Informação do lote de fabricação e o prazo de validade;
c. Informação da marca, modelo e número de série da impressora onde
foram realizados os testes;
d. Estado do produto, isto é, se o cartucho de tinta/toner está em boas
condições e sem avarias;
e. Descrição da aparência, isto é, se há indícios de reaproveitamento de
peças ou se o mesmo apresenta aparência de novo;
f. Relatos sobre a ocorrência ou não de vazamentos durante os testes;
g. Descrição da documentação encontrada no interior da embalagem (por
exemplo: manuais, guia de instalação, etc.);
h. Peso do Cartucho antes e depois do teste;
i. Data de recebimento da amostra, data do início do teste e data da
conclusão do teste;
j. A metodologia adotada e os equipamentos e insumos utilizados;
k. As condições ambientais do laboratório durante a execução dos testes;
l. Gráficos, planilhas ou tabelas com os dados levantados durante o teste;
m. Conclusão.
Não serão aceitos laudos emitidos por laboratórios pertencentes à própria
licitante;
O Laudo Técnico (LAUDO DE ENSAIO DE EQUIVALÊNCIA) deverá
possuir data de REALIZAÇÃO DO ENSAIO não superior a 360 (trezentos e
sessenta) dias da data de abertura do pregão;
Em substituição ao Laudo Técnico, será aceita documentação que comprove a
situação de distribuidor ou revendedor autorizado de suprimentos originais,
emitida pelo fabricante do equipamento, devendo ser enviada na forma e prazo
definidos pelo pregoeiro, na sessão pública.

5.16. Em qualquer fase da execução da ata de registro de preços a contratante poderá exigir
da contratada nova apresentação de laudo de ensaio equivalência dos produtos recebidos,
quando for identificado, no momento do recebimento provisório, que o produto não atende as
condições estabelecidas do 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;

6.1.4.

Verificar minunciosamente, 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;
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Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.5. Solicitar a troca dos produtos ou o refazimento dos serviços que não
atenderem às especificações do objeto;
6.1.6.

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

6.1.7.

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

6.1.8.

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;

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;
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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-refeição, 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 indicado 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.

7.3.

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.

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;

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;
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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 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato;
9.2-2.1.

9.2.3.

Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado
no prazo de entrega até o limite de 20 (vinte) dias.

Multa por inexecução total de: até 30% (trinta por cento) sobre o valor do
contrato;
9.2-3.1.

Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustiçado no
prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias.
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9.2.4.

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFGD, pelo prazo de
até 2 (dois) anos;

9.2.5.

Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

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 Coordenadoria de Gestão Patrimonial será responsável pelo recebimento dos
serviços/produtos objeto deste termo de referência.
Dourados-MS, 15 de agosto 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 23005.001441/2018-11
Pregão Eletrônico nº 31/18
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
Processamento de Dados, especificado(s) no Termo de Referência, Anexo II do edital de
Pregão nº 31/2018, 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.

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

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

4.

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

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 31/2018 e a Proposta Comercial da
Contratada e/ou ato que inexigiu/dispensou a licitação, quando for o caso, constantes do
Processo nº 23005.001441/2018-11, 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, Estados, Distrito federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
b) Descredenciamento no SIACF e no cadastro de fornecedores da UFGD pelo prazo de
até 5 (cinco) 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 2 (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 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;
i. Considera-se inexecução parcial, entre outros, o atraso injustificado no prazo de
entrega até o limite de 20 (vinte) dias.
c) Multa por inexecução total de: até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
i. Considera-se inexecução total, entre outros, o atraso injustiçado no prazo de entrega
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superior a 20 (vinte) dias;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFGD, pelo prazo de até 2
(dois) anos;
e) Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
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;
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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.
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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