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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2019 – PROCESSO nº 23005.004588/2019-44

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019
REGISTRO DE PREÇOS
A UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD e os
ÓRGÃOS PARTICIPANTES relacionados no presente edital, por meio deste Pregoeiro
Paulo Marcelo C. Da Silva, designado pela Portaria/Reitoria nº 387, de 10 de Abril de 2019,
considerando a autorização contida nos autos do processo administrativo UFGD n°
23005.004588/2019-44, 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 e 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 SEGES/MP nº
3/2018 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e
em seus anexos..
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 20 de setembro de 2019
HORÁRIO: 14h30min (horário de Brasília).
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 154502
SEÇÃO I - DO OBJETO
1.
O objeto da presente licitação, é o registro de preços para eventuais e futuras
Aquisição de Materiais Permanentes, equipamentos eletroeletrônicos e outros para
atender as necessidades da UFGD, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
conforme as especificações técnicas e as quantidades descritas no Anexo I - Termo de
Referência.
1.1.

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

1.2.

A licitação será dividida em itens conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for o
seu interesse.
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SEÇÃO II – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.
A UFGD (UASG 154502) será o órgão gerenciador, através da Coordenadoria de
Compras.
2.1. Participam desta licitação a UASG 150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DA UFGD e UASG 160143 - HOSPITAL MILITAR DE CAMPO GRANDE/MS.
SEÇÃO III – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.
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.
3.1.

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.

4.
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.
5.
As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de adesão à ata por órgão ou
entidade não participante deste registro de preços não excederão, por órgão ou entidade, a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens estimados no instrumento convocatório
e registrados na respectiva ata de registro de preços para os órgãos e entidades participantes.
6.
O quantitativo decorrente das adesões às Atas de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que vierem a aderir à ata.
7.
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.
8.
Uma vez autorizada a adesão pelo órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetuar a contratação em no máximo 90 (noventa) dias, devendo observar, ainda, e antes da
contratação, se a ata também se encontra vigente.
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8.1.

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
9.
A despesa com total para aquisição do objeto de que trata este instrumento é estimada
em R$ 679.882,17 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS
E DEZESSETE CENTAVOS) conforme o orçamento(s) estimativo(s) disposto no Termo de
Referência.
SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA
LICITAÇÃO
10.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, para a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
10.1. O credenciamento e o cadastro no SICAF deverão ser realizados pelo
interessado no Portal de Compras do Governo Federal, por meio de
Certificado Digital, conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP – Brasil.
10.2. O licitante deverá constar com nível de credenciamento regular para poder
participar da presente licitação;
10.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por
esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
10.3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
11.
Poderão participar deste Pregão os interessados que explorem ramo de atividade
compatível com o objeto licitado, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos do
que dispõe o parágrafo único do artigo 9º da Instrução Normativa SEGES/MPOG nº 3/2018.
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12.

Não poderão participar deste Pregão:
12.1. Empresa ou sociedade estrangeira que não funcionem no país;
12.2. Empresa suspensa de contratar com a UFGD, na forma do artigo 87, III, da
Lei 8.666/93;
12.3. 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;
12.4. 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 forma do artigo 87, IV, da Lei 8.666/93;
12.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
12.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão.
12.7. Empresa cujos sócios, dirigentes ou funcionários sejam servidores da UFGD;
12.7.1. 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;
12.8. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência ou concordata;
12.8.1. 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.
12.8.2. 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.
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12.9. Empresa proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação
por improbidade administrativa, na forma da Lei 8.429/92;
12.10. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
12.11. 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
13.
Como condição de participação no Pregão Eletrônico, o Licitante deverá marcar
“sim” ou “não”, em campo próprio do sistema eletrônico, declarando que:
13.1. 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);
13.1.1. Existindo itens com participação exclusiva para ME/EPP, a
marcação do campo “não” impedirá a participação nestes itens.
13.1.2. 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;
13.2. 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;
13.3. Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
13.4. 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;
13.5. Sua proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
13.6. 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.
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14.
A participação, nesta licitação, em relação aos itens e/ou lotes cujos valores totais
NÃO SUPERAM, individualmente, o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), será
EXCLUSIVA a Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Sociedades
Cooperativas, nos termos do art. 34 da lei 11.488 de 2007, uma vez que os valores totais dos
itens e lotes, conforme artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006.
SEÇÃO VI – DA PROPOSTA
15.
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.
15.1. Todas as referências de tempo/horário previstas no Edital, no aviso, e também
durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF;
16.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
16.1. 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.
16.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de
Referência para cada item;
16.3. O fornecedor deverá colocar no descritivo de sua proposta, descritivo
compatível com o material/equipamento/serviço que está ofertando,
informando inclusive: Marca, Modelo e Fabricante, conforme aplicável ao
caso;
16.3.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto
apresentadas no sistema e a proposta física apresentada pelo
fornecedor, prevalecerão às últimas;
17.
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.
18.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
19.
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.
20.

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
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sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
20.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS
21.
O Critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
22.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
22.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
22.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
23.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

SEÇÃO VIII - DA SESSÃO PÚBLICA
24.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, por meio de sistema eletrônico a ser
realizado no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
24.1. Todas as referências de tempo/horário previstas no Edital, no aviso, e durante
a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
25.
A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
26.
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.
27.
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.
28.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
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vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
28.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
28.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
29.
O sistema então ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
SEÇÃO IX – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
30.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
30.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor unitário, conforme descrito no
Termo de Referência.
31.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, porém, sempre inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
31.1. Os lances deverão serem formulados com até 2 (duas) casas decimais após a
vírgula;
31.2. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro pelo
sistema;
31.3. 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);
31.4. 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.
32.
Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.
33.
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
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alteração.
34.
Durante a fase de lances, se algum licitante enviar um lance que esteja em desacordo
com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo
cancelado/excluído pelo Pregoeiro, momento em que o sistema emitirá um aviso aos
licitantes.
35.
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.
35.1. 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
36.
Se ocorrer a 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.
37.
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
38.
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.
38.1. 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;
38.2. 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;
38.3. A convocada que não apresentar nova proposta dentro do prazo de 5 (cinco)
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minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e
45 da LC 123/2006;
38.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes enquadradas como microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
39.
O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
SEÇÃO XII – DA NEGOCIAÇÃO
40.
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.
40.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes;
40.2. 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
41.
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.
41.1. 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.
41.2. 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
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

11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2019 – PROCESSO nº 23005.004588/2019-44

respectivo item ao preço base estimado pela Administração, devendo fazê-lo
no prazo concedido pelo Pregoeiro sob pena de desclassificação da proposta.
41.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
41.4. Considerar-se-á inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
42.
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.
42.1. 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.
42.2. 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.
42.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
42.4. 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);
42.4.1. O licitante que for convocado, o que poderá ocorrer por no máximo
duas vezes, a enviar, via sistema, “folders”, encartes, folhetos
técnicos (laudos e testes de ensaio) ou catálogos dos produtos
ofertados, e deixar de fazê-lo, terá sua proposta recusada, uma vez
que a análise quanto à aceitabilidade de sua proposta restará
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prejudicada.
43.
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.
44.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
45.
Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas
apontadas pelo Pregoeiro.
46.
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.
46.1. 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.
47.
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.
47.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
48.
Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a
ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para
alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
SEÇÃO XIV – DA HABILITAÇÃO
49.
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:
49.1. SICAF;
49.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no sítio
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;
49.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade
Administrativa,
disponível
no
sítio
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http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
49.3.1. A consulta ao cadastro do CNJ será realizada em nome da empresa
licitante e também do seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da
Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
49.4. Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN1;
50.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
51.
A comprovação por parte das licitantes, quanto, ao atendimento dos requisitos de
habilitação referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação
econômico-financeira, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta ao SICAF, nos
casos em que a empresa esteja habilitada no referido sistema conforme disposto nos arts. 9º a
16º e 21, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 2018.
51.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente, quando o licitante esteja com alguma documentação vencida
junto ao SICAF.
51.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão ou comprovação
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida
no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, documento
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
52.
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.
52.1. Habilitação jurídica:
52.1.1. 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);
52.1.1.1. Em se tratando de Microempreendor Individual (MEI) Certificado da Condição de Microempreendedor
1

A verificação de registro positivo junto ao CADIN não impede a contratação da empresa.
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Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº
16, de 2009;
52.1.1.2. 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.
52.1.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
52.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
52.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
52.2.2. 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;
52.2.3. Certidão de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante;
52.2.4. Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
52.2.5. 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;
52.3. Qualificação técnica:
52.3.1. 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
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atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
52.3.2. Em sendo solicitado, o licitante deverá disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados.
53.
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.
54.
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.
55.
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.
55.1. 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.
56.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
56.1. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora.
57.

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

SEÇÃO XV – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA
58.
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.
58.1. Caso o licitante, por alguma razão qualquer, não consiga encaminhar todos os
documentos em arquivo único por meio da opção “ENVIAR ANEXO”,
poderá encaminhar os documentos, DESDE QUE DENTRO DO MESMO PRAZO
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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.
58.1.1. 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.
58.2. 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, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital.
59.
Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar
Anexo” do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS poderão ser solicitados em original ou
por cópia autenticada a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser
encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, à Coordenadoria de Compras – Divisão
de Licitação, com endereço na Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, CEP 79.825-070,
Unidade I da UFGD, em Dourados/MS.
59.1. 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.
60.
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.
61.
Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
62.
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.
63.
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
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da matriz.
64.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para
regularização da documentação, pagamento de débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
64.1. 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.
65.
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
66.

Uma vez encerrada, a sessão pública poderá ser reaberta:
66.1. 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.
66.2. 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.

67.

Os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta.
67.1. 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.
67.1.1. 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.
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68.

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

SEÇÃO XVII - DO RECURSO
69.
Após a aceitação das propostas, o Pregoeiro realizará habilitação dos fornecedores,
declarando os vencedores, após, concederá prazo mínimo 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema e de forma motivada, manifestar sua
intenção em recorrer contra a decisão do Pregoeiro.
69.1. 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.
70.
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.
71.
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.
72.
As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
73.
O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
74.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
SEÇÃO XVIII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
75.
O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
pregoeiro, caso não haja interposição de recursos, ou pela autoridade competente após a
regular decisão dos recursos apresentados.
76.
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.
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SEÇÃO XIX – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
77.
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.
77.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante UFGD, a
Administração poderá encaminhar a Ata de Registro de Preços para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou por meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.
77.2. 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.
77.3. 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.
78.
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.
79.
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.
80.
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura, não podendo ser prorrogada.
81.
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.
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SEÇÃO XX - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
82.
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.
82.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
82.2. 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.
83.
Para ser incluído na ata, na forma dos subitens acima, o licitante será oportunamente
convocado, por meio do Sistema Compras Governamentais, para manifestar o seu interesse,
tendo, pois, o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para aceitar a inclusão no cadastro
de reserva. Caso não haja manifestação de interesse no referido prazo, considera-se que o
licitante não manifestou interesse em ser incluído na ata para fins de criação do cadastro de
reserva.
83.1. 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.
84.
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.
85.
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.
85.1. 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
86.
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.
86.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar
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por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
87.
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.
88.
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 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
89.
Assegurado o contraditório e a ampla defesa, o proponente terá seu registro de preço
cancelado na ata:
89.1. A pedido, quando:
89.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
89.1.2. 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.
89.2. Por iniciativa da UFGD, quando:
89.2.1. O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
89.2.2. Perder qualquer condição de habilitação exigida no processo
licitatório;
89.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
89.2.4. Não cumprir os compromissos decorrentes da ata de registro de
preços;
89.2.5. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
participante(s);
89.2.6. 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;
89.2.7. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial dos
compromissos assumidos com a ata de registro de preços ou nos
pedidos dela decorrentes.
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89.3. 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.
89.4. 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.
90.

A ata de registro de preços será cancelada automaticamente:
90.1. Por decurso de prazo de sua vigência;
90.2. 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
91.
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
92.
Os critérios referentes a modo de solicitação, os critérios de recebimento, de aceitação
e de fiscalização do objeto estão estabelecidos no Termo de Referência.
SEÇÃO XXV – 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 indicada 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.
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

23

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2019 – PROCESSO nº 23005.004588/2019-44

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
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
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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 = 0,00016438
i
6/100
365
365
I=
I=
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
SEÇÃO XXVI – 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, quando convocado, ou não assinar o
termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
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;
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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
obrigação 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
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: 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;
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105.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFGD, pelo prazo de
até dois anos;
105.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União 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 XXVII – 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.
114. 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.
End Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
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SEÇÃO XXVIII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
115. 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.
115.1. A anulação do Pregão induz à das atas de registro e do contrato.
115.2. 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.
116. 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.
117. 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.
118. 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.
119. 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.
120. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
121. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
122.

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

123. 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.
124. 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.
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125. 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.
126. 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 XXIX - DOS ANEXOS
127.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
127.1. ANEXO I – Termo de Referência;
127.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;
127.3. ANEXO III – Anexo à Nota de Empenho;

SEÇÃO XXX - DO FORO
128. 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, 03 de setembro de 2019.

Paulo Marcelo C. Da Silva
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO
Registro de preços para eventuais e futuras Aquisição de Materiais Permanentes,
equipamentos eletroeletrônicos e outros para atender as demandas das unidades acadêmicas
e administrativas da UFGD, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços,
conforme condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas
estabelecidas neste instrumento e demais anexos.
2.

JUSTIFICATIVA
Os materiais objetos da presente licitação visam suprimir as demandas das unidades
acadêmicas e administrativas para o exercício de 2019/2020, cadastradas pelas unidades
requisitantes no sistema eletrônico, SIPAC. Cumpre ainda informar, que o objeto de aquisição
refere-se aos materiais de consumos usualmente adquiridos pelas unidades e que por tanto, as
quantidades e os tipos de materiais foram solicitados mediante o histórico de consumo
daquela unidade.
Os materiais em questão foram solicitados pelas unidades requisitantes com o objetivo
de suprir as demandas e planejamento dos exercícios de 2019 e 2020, atendendo ao período
de planejamento de aquisições instituído para o exercício de 2019, através da IN PRAD n°
02/2018, publicada no Boletim de Serviços da UFGD em 17/12/2018.
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 Parágrafo único do art. 1º da Lei no
10.520, de 17 de julho de 2002.
4.

DAS QUANTIDADES DOS VALORES MÁXIMO PARA AQUISIÇÃO E DA
FORMAÇÃO DE LOTE
End. Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
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4.1.

A

DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO(S) OBJETO(S) DE QUE TRATA ESSE EDITAL É

R$ 679.882,17 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E
DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) CONFORME O ORÇAMENTO ESTIMATIVO DISPOSTO NO
TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PLANILHA A SEGUIR:
ESTIMADA EM

Item

Especificação

Qtd.
Unid.
Qtd.
Hospital
Medida UFGD Universitário

Qtd.
Hospital
Militar

Qtd.
Total

Valor
Máximo
Unitário

4

R$ 357,58

9

R$ 264,41

4

R$ 203,38

10

R$ 314,67

UASG 150248 UASG 160143

1

2

3

4

Amplificador Mesa 300w Rms , 2 Canais
Conexão., .Entrada RCA, entrata p10 para microfone,
entrada p10 para guitarra, incluso cabo conexão P2 /
Rca (Acompanhar no Produto). 2 Canais de 150 Watts
RMS Cada, Impedância mínima por canal: 2 Ohms.
Controle de volume independente por canal. - UNIDADE
Controle de volume independente por microfone. Controle de graves e agudos e de ganho para o
microfone. Equalizador para graves e agudos

APARELHO DE SOM PORTÁTIL. Especificação
mínima: Rádio FM, conexão para MP3, CD Player,
reprodução aleatória, programada ou repetição de CD,
sistema estéreo de áudio, bivolt, funcionamento
alternativo com baterias. Potência mínima: RMS 20
W. Aparelho de som portátil, tipo micro system. UNIDADE
Potência total: mínimo de 20W RMS. Mídias
suportadas: CD / CD R / CD RW. Reprodução MP3/
WMA. Entradas: USB e auxiliar (P2 estéreo).
Garantia 1 (um) ano

APARELHO
DVD
Entrada
USB.
Mídias
compatíveis: DVD, DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R
DL, DVD-RW/-R/-R DL (VR), CD, CD/-R/-RW,
VCD; Formatos compatíveis: MP3, WMA, JPEG,
MPEG, DivX, HD JPEG*; Sistema de cor NTSC;
Saída HDMI; Saída vídeo componente; Outras
conexões: - Saídas de áudio; Saídas de vídeo, vídeo UNIDADE
componente, vídeo composto, Tensão / Voltagem
bivolt. Conteúdo da embalagem: - DVD; - 1 cabo de
conexão de áudio / vídeo (plugue RCA × 3 / plugue
RCA × 3); - 1 controle remoto; - 2 pilhas tipo AA; - 1
cabo HDMI. Garantia 12 meses

APARELHO
PURIFICADOR
DE
ÁGUA UNIDADE
REFRIGERADO - REFIL SUBSTITUÍVEL.
Refrigeração por compressor. Instalação mesa/parede.
Troca do filtro sem necessidade do uso de ferramentas

1

3
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ou de assistência técnica. As peças necessárias à
instalação acompanham o aparelho, bem como, o
manual de instruções. Garantia de 12 (doze) meses.
Voltagem 110v ou bivolt

5

6

7

8

9

ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - Capacidade mínima
do coletor: 10 litros; Com rodas para transporte;
Potência mínima: 1200 Watts; Voltagem: 110V. UNIDADE
Garantia 1 (um) ano

6

2

BEBEDOURO DE ÁGUA CONJUGADO INOX, 01
(uma) pia para adultos com 02 (duas) torneiras em
latão cromado - 01 (uma) para boca e 01 (uma) para
copo - e 01 (uma) pia para crianças ou pessoas de
baixa estatura com 01 (uma) torneira para boca em
latão cromado, 110v, consumo 0,15kw/h, capacidade UNIDADE
de refrigeração de 4,0 litros/hora ou superior, sifão na
saída do esgoto; filtro com carvão ativado, depósito
de água em aço inox, próprio para alimentos, com
serpentina externa. Garantia de 12 meses.

BEBEDOURO DE ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL,
MODELO COLUNA, 100 LITROS - Gabinete em
aço inox, com 03 (três) torneiras - 02 (duas) tipo rosca
e 01 (uma) a jato, todas em metal cromado que
fornecem água gelada; aparador de água frontal em
chapa de aço inox com dreno. Sistema de refrigeração
balanceado com controle através de termostato com UNIDADE
regulagem; capacidade de refrigeração de 100L/hora;
isolamento térmico EPS; baixo consumo de energia;
gás ecológico; motor hermético. Tensão 127v ou
220v. Peso, aproximado, de 40 kg. Garantia de 01
(um) ano. Acompanha filtro externo.

CAFETEIRA ELÉTRICA PARA 30 XÍCARAS Jarra em vidro, reservatório de água com capacidade
mínima de 1200ml; Filtro permanente removível e
lavável; Porta-filtro; Colher dosadora; Sistema corta
pingos; Indicador do nível de água; Placa de UNIDADE
aquecimento; Potência mínima: 700 Watts; Voltagem:
110V. Garantia 1 (um) ano

CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA. Contendo UNIDADE
tecnologia bluetooth, recepção FM e USB. Manual de
especificações técnicas e instruções de uso com
garantia do fabricante. Caixa Ativa Bi-Amplificada

8

R$ 367,97

4

R$ 749,38

30

R$ 1.918,62

9

R$ 85,23

R$ 1.785,67
12

3

15
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15" 2-Vias 300Wrms Comunicação -BLUETOOTH e
Receptor FM -Reprodutor de MP3 via USB e SD
Card -Controle Remoto Frontal -05 Presets de
Equalização-Receptor FM -Entradas balanceadas
XLR e TRS 1/4" -Entradas P2 e RCA -Auto Voltage
(100~240Vac)- Faixa de frequencia (-3dB): 55Hz to
18kHz -Encaixe para pedestal com trava - Peso médio
19 kg.

CAIXA DE SOM ACÚSTICA PASSIVA. Sistema
Bass-Reflex de 2 vias; Woofer de 15"; Corneta com
drive de titânio de 1"; Potência minina: 300W RMS;
Resposta de frequência: 40Hz - 20kHz (±3dB);
Sensibilidade: 103dB; Impedância: 8O; 1x entrada
10 speakon 4 vias (Sistema +1 e -1); 1x saída speakon 4 UNIDADE
vias (Sistema +1 e -1); Alças laterais e superior para
facilitar no transporte. Dimensões aproximadas (A x
L x P): 68,0 x 43,0 x 44,0 cm Peso: 21,0 kg .

CAIXA DE SOM COM RODAS E ALÇA - Potência
RMS mínima 180W, alto falante de 12";
CONEXÕES: Bluetooth, USB, Leitor de cartão,
Entrada para microfone/instrumento musical, Entrada
auxiliar. Amplificador; Subwoofer. Bateria interna
11 recarregável. Voltagem 110 v ou 220 v (Chaveado), UNIDADE
display de LED. Manual de especificações técnicas e
instruções de uso com garantia do fornecedor de um
ano.

Câmera digital Semiprofissional - Display Tamanho
3" - Resolução minima de pixels 16.0MP - Zoom
digital 4x, Zoom óptico minimo 30x - Resolução do
vídeo minima 1280 x 720 HD 1280 x 720, 25 fps.Com memoria interna e/ou memória expansiva Tipo
de cartão suportado SD SDHC SDXC Capacidade do
cartão de memória Até 128GB - Estabilizador de
12 imagem - AUTO ISO100-3200 - Alimentação: Pilhas UNIDADE
AA e ou Bateria; Itens inclusos - 01 Câmera digital; 01 Tampa da lente; - 01 Alça para pulso; -01 Guia de
introdução; - 01 Certificado de garantia. Ref. Cannon
e Sony (Modelo similar ou superior). TCU Acórdão
2401/2006, 9.3.2

CÂMERA DIGITAL TIPO PROFISSIONAL 13 Especificações técnicas mínimas: Sensor de 18 UNIDADE
Megapixels, AF / AE, tipo single-lens reflex com

10

4

14

R$ 1.175,19

9

4

13

R$ 444,30

2

1.274,23

6

R$ 1.630,73
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flash embutido. Full Hd 1920 X 1080p. Mídia de
gravação: Cartão CF Tipo I e II, compatível com
cartões UDMA CF OU SD , Tela 3” cristal líquido,
formato da imagem 22,3 x 14,9 mm (tamanho APSC). Forrmato da Imagem Fotografia: JPEG, RAW (14
bits), sRAW, mRAW, RAW + JPEG Vídeo: MOV
(dados de imagem: H.264, áudio: PCM Linear).
Tamanho grande: aprox. 17,90 megapixels (5184 x
3456). Médio: aprox. 8,00 megapixels (3456 x 2304)
de pequeno porte: aprox. 4,50 megapixels (2592 x
1728) RAW: aprox. 17,90 megapixels (5184 x 3456)
M-RAW: aprox. 10,10 megapixels (3888 x 2592) SRAW: aprox. 4,50 megapixels (2592 x 1728). Kit
Adaptador AC. 20.1 mp - com gravador de áudio.
Bateria Recarregável. Conexões Cartão de Memória
Compatível SD, SDHC, SDXC ( modelo similar ou
superior ao Canon EOS Rebel T5i). AC TCU
2401/2006, 9.3.2 . Garantia de 1 ano.

Câmera para vídeo conferência Especificações:
Câmera:Panorâmica, inclinação e zoom motorizados.
Viva-voz integrado duplex completo omnidirecional
com alcance de no mínimo 2,43 metros. Codificação
H.264 UVC integrada. Chamada por vídeo em
qualidade mínia de Full HD 1080p 30 fps Controles
14 de câmera e viva-voz, viva-voz e controle remoto. UNIDADE
Panorâmica, inclinação, zoom, volume, sem som,
Atender/encerrar
chamada.
Foco
automático.
Certificação de lentes ZEISS. Campo de visão de 78
graus.

CLIMATIZADOR DE AR QUENTE E FRIO.
Funções: aquecedor, circulador, timer, umidificador.
Capacidade mínima do reservatório de 05 (cinco)
litros, vazão mínima de 260 m³/h. Possui 03 (três)
15 temperaturas. Com rodas e puxadores que permitem o UNIDADE
seu transporte. 110v ou 220v. Possui controle remoto.
Garantia mínima de 01 (um) ano. Assistência técnica
local autorizada.

FOGÃO 4 BOCAS À GÁS. Especificações Mínimas:
Acendimento elétrico; Capacidade forno: 50 litros;
Vidro duplo na porta do forno. Forno autolimpante.
16 Voltagem: 110V ou bivolt; Eficiência Energética: UNIDADE
Classe A ou B.

FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS À GÁS.
18 Especificações mínimas: 4 pés. Baixa pressão. UNIDADE

1

R$ 1.835,14

4

R$ 782,33

6

R$ 477,52

4

R$ 424,69
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Queimadores Duplos. produzido em chapa de aço
carbono, com queimadores e grelhas em ferro
fundido.

FORNO ELÉTRICO DE BANCADA - Aplicação
doméstica; Capacidade mínima: 46 Litros; Potência
19 mínima : 1500 Watts; Voltagem: 110V. Garantia 1 UNIDADE
(um) ano

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Especificações
técnicas mínimas: Fragmentação mínima de 15 folhas
de 75g/m², CD/DVD, cartão, grampos e clipes
pequenos, fragmentação em tiras ou picotas. Abertura
de inserção mínimo de 230mm.Velocidade de
fragmentação,
mínimo
de,
2m/min.
20 Reversão/retrocesso. Tempo de funcionamento, UNIDADE
mínimo de, 05min. Volume da lixeira mínimo 24
litro. Voltagem 110v. Com sensores de cesto cheio,
aquecimento e sobrecarga. Abertura para CD.
Garantia de 1 ano.

FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA. Especificações
Mínimas: Capacidade entre 290~310 litros. 4 rodas
21 (rodízios). Voltagem: 110V ou bivolt; Eficiência UNIDADE
Energética: Classe A ou B.

FREEZER
HORIZONTAL
2
PORTAS.
Especificações Mínimas: Capacidade 477~534 litros.
22 4 rodas (rodízios). Voltagem: 110V ou bivolt; UNIDADE
Eficiência Energética: Classe A ou B.

FREEZER VERTICAL 1 PORTA. Especificações
mínimas: Capacidade 180~203 litros. FROST FREE.
Pés niveladores. Cestos Removíveis; Não utilizar
23 CFC; Voltagem: 110V ou bivolt; Eficiência UNIDADE
Energética: Classe A ou B.

FRIGOBAR. Específicações Mínimas: Capacidade
68~80 litros. Pés niveladores; Não utilizar CFC;
Voltagem: 110V ou bivolt; Eficiência Energética:
UNIDADE
24 Classe A ou B.

4

R$ 384,32

1

10

11

2

4

6

R$ 1.462,68

2

4

6

R$ 2.259,35

4

4

8

R$ 1.875,72

9

10

19

R$ 641,81

R$ 837,00

GRAVADOR DE VOZ: Porta USB, Memória de 4
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Gb, Ligação A Pc, Microfone Incorporado Mono,
Formato de Gravação Mp3, Formato de Reprodução
Mp3, Tipo de Bateria AAA. Gravação Filtro de Corte,
Adicionar/Substituir Gravação, Gravação Operada
Por Voz, Monitor de Gravação, Tempo Máx. Gra.
Mp3 A 8 Kbps (Mono) 1043 Horas 0 Min, Tem. Máx.
Gra. Mp3 A 48 Kbps (Mono) 173 Horas 0 Min,
Tempo Máx. Gravação Mp3 A 128 Kbps 65 Horas 10
25 Min, Tempo Máx. Gravação Mp3 A 192 Kbps 43 UNIDADE
Horas E 25 Min, Dur. Bateria - máximo 32 Horas
mínimo 21 Horas. Resposta Freq., mínimo: Mp3 A 8
Kbps (Mono) 75 - 3000 Hz, máximo 192 Kbps 75 15000 Hz. Controle da Velocidade, Corte de Ruído,
Pesquisa Fácil, Reprodução de Alarme, Apagar,
Proteger, Dividir, Mover Ficheiros, Entrada Para
Microfone, Porta Usb.

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - Potência
mínima: 1800 Watts ou 2,4cv; Pressão máxima 2300
libras ou 160 bar, Pressão mínima/trabalho 1600
libras ou 110bar. Vazão mínima de 6L/min - 360L/h;
26 Incluso pistola com mangueira de no mínimo UNIDADE
5mts;Voltagem: 110V. Garantia 1 (um) ano

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Especificações
mínimas: Corpo e Copo em Aço Inox. Capacidade 2
27 litros; Rotação: 18000 RPM; Potência máxima 800 UNIDADE
Watts; Voltagem: 110V ou bivolt.

LIQUIDIFICADOR.
Especificações
Mínimas:
Potência: 1000 Watts. 12 velocidades; faca com 6
lâminas. Copo em Acrílico Capacidade 3 litros. Com
28 Filtro. Voltagem: 110V ou bivolt; Eficiência UNIDADE
Energética: Classe A o

LOUSA INTERATIVA DE MÍNIMO DE 77”
29 Dimensões mínimas 122x163x3 cm. Resolução UNIDADE
mínima 12800x9600, superfície em porcelana
magnética Projeção em projeção 4:3 (fullscreen).
Tecnologia Dual Touch. Permite que duas pessoas
possam utilizar o quadro ao mesmo tempo sem
interrupção. Multi touch, com comando ao toque dos
dedos, e compatível com outras ferramenta de escrita,
como caneta telescópica, marcador para quadros,
etc.Captura de telas e grava apresentação em formatos
Avi e/ou WMV. Player de vídeo. Importa
documentos; Salva em formatos: JPG, HTML, TIFF,
ODF, DOC, PNG, WMV, SWF, MPEG, MOV.

11

R$ 309,33

2

742,22

5

R$ 393,97

6

R$ 112,73

R$ 4.748,90
4

8

12
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Compatível com Office, Corel, Adobe, etc. Software
disponível compatível com: Windows 7, 8 e 10 e
Linux. Tecnologia plug and play. Garantia do
fabricante de um ano.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. Especificações
Mínimas - Capacidade 11~13kg; Cesto em aço inox.
Funções: lavar, enxáguar e centrifugar; Potência: 500
30 Watts; Rotação: 700 RPM; Voltagem: 110V ou UNIDADE
bivolt; Eficiência Energética: Classe A ou B.

14

R$ 1.466,68

MICRO-ONDAS 30~31 LITROS - Potência mínima:
850 Watts; Voltagem: 110V; Eficiência Energética:
UNIDADE
31 Classe A. Cor: Branca. Garantia 1 (um) ano

19

R$ 378,96

MICRO-ONDAS 42 LITROS - Potência mínima:
UNIDADE
32 1200 Watts; Voltagem: 110V. Garantia 1 (um) ano

1

R$ 1.135,59

12

R$ 102,77

9

R$ 404,44

MICROFONE CARDIÓIDE PROFISSIONAL - Com
fio de no mínimo 4,5mts. Freqüência estendida e alto
nível de saída. Especificações Mínimas: Corpo em
metal; Rejeição a microfonia; Cápsula com sistema
anti-choque para suprimir o ruído oriundo do
manuseio; Resposta uniforme no eixo ou fora dele;
Padrão polar cardióide com isolamento de outros
ruídos; Mecanismo de compensação de ruído
33 acompanhado de suporte (tipo cachimbo) e capa (tipo UNIDADE
estojo); Freqüência de resposta miníma: 40 16.000Hz (aprox.); Sensibilidade (aprox) : 2.7mV/ Pa;
Impedância nominal (aprox): 600 ohms; Impedância
mínima de terminação: 1k ohm; Conector. Manual de
especificações técnicas e instruções de uso com
garantia de 1 ano.

MICROFONE SEM FIO MÃO DUPLO (PAR).
34 Características mínimas: Chave ON/OFF; Frequência: UNIDADE
Sistema de Controle de Sinal PLL sintetizado, com 16
canais; UHF de 302 a 970 MHz ; Impedância:
Conector XLR (em carga de 600 Ohms): 24 mV;
Conector 1/4 (P10) (em carga de 3 KOhms): 360 mV.
Modulação: FM: 25 kHz. Relação S/N: -12 dB.
Resposta frequência: 50Hz a 15KHz, 3dB.
Sensibilidade: - Rejeição de imagem: 80 dB típica;
Rejeição de Espúrias: 60 dB típica; Silenciamento
máximo (referência desvio de 25 kHz): -105 dBm;

End Físico: UFGD Unidade II - Rodovia Dourados/Itahum Km 12 Dourados – MS, CEP 79.800-000
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Nível de Saída de Áudio do Receptor (desvio de 25
kHz, tom de 400 Hz). Voltagem: 110 Volts.
Alimentação: bateria 9V. Itens Inclusos: 1 Receptor; 2
Microfones; 1 Fonte de alimentação; 1 Maleta.
Garantia de 1 ano.

NOBREAK POTÊNCIA MÍNIMA 1400VA Especificações técnicas mínimas: Tensão de entrada
115-127/220 - Bivolt Automática; Tensão de saída:
115V; com 2 (duas) baterias internas de 12v x 7ah;
Com no mínimo 5 tomadas de saída; Estabilizador
interno com 4 estágios de regulação; Sistema que
evite consumo desnecessário da bateria; Filtro de
linha interno; Recarga automática das baterias; Forma
de onda senoidal por aproximação: retangular PWM
controle de largura e amplitude; Leds que indiquem
35 condições (status) do nobreak; Alarme audiovisual UNIDADE
para queda de rede e fim do tempo de autonomia;
Botão Liga/Desliga; Porta fusível externo com
unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra
curto circuito; Proteção, no mínimo, contra:
sobrecarga nas tomadas de saída, curto-circuito nas
tomadas de saída, sobrecarga na entrada de rede,
aquecimento no inversor; sub e sobretensão da rede
elétrica, descarga total e sobrecarga da bateria.
Garantia de 1 ano

NOBREAK POTÊNCIA MÍNIMA 3.2 KVA/3200
VA - BIVOLT AUTOMÁTICO - Especificações
mínimas: Forma de onda Senoidal; 10 Tomadas de
saída; Sensor de temperatura com desligamento
36 automático; Duplo conector para expansão de bateria; UNIDADE
Porta de comunicação USB e RS-232C; Proteção
eficiente contra subtensão e sobretensão, sobrecarga e
curto-circuito.Garantia do fabriacante de 1 Ano.

Projetor multimídia 2700. Características técnicas:
37 Brilho em lumens: 2700 ANSI Lumens - Resolução UNIDADE
nativa: SVGA 800x600 Pixels. Contraste: 2000:1.
Nível de ruído: 37 dB (alta Luminosidade) e 29 dB
(baixa Luminosidade). Correção de trapézio: Vertical
+/- 30 graus - Conjunto de controle de códigos:
Tecnologia 3LCD Epson. Lentes: F: 1.44 - 16.6mm. Lâmpada: 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa
luminosidade), 4000H (alta luminosidade) - Saída de
áudio: 1W RMS. Distância da projeção: 30" a 350" 0,87m a 10,5m. Compatibilidade de sistemas de TV: -

129

40

3

10

50

219

R$ 762,67

13

R$ 2.005,98

25

R$ 1.732,93
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NTSC: 480 linhas - PAL: 560 linhas - Sinal de
entrada
NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/
SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i. Terminais
de Entrada: PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2, A/V:
HDMI V1.3 x 1, Vídeo Componente: D-sub 15 pin x
2 , (Compartilhado com conector Analógico RGB). SVideo: Mini Din 4 pin x 1, Vídeo Composto: RCA x
1. Com 1 Cabo de alimentação, 1 Cabo VGA, 1
Controle remoto, 1 Projetor, 1 Maleta de transporte

PROJETOR MULTIMÍDIA 3.500 Especificações
Técnicas: Método de projeção: Frontal / retroprojeção
/ preso ao teto. Brilho em Cores: 3500 Lumens, Brilho
em Branco: 3500 Lumens. Relação de aspecto: 4:3.
Resolução Nativa: 1024x768 (XGA). Correção de
Trapézio: Vertical ± 30 graus (automática) /
Horizontal ± 30 graus (manual). Relação de
Contraste: Até 10.000:1. Reprodução de cores: 16,77
milhões de cor Tipo de Lâmpada: 200W UHE. Vida
Útil da Lâmpada: Até 6000 horas (Modo ECO) / até
5000 horas (Modo Normal). Lente de Projeção: Zoom
óptico / Foco manual. Zoom: 1,0-1,2, Razão de
Projeção (Throw Taxa): 1,40-1,68. Tamanho
(distância de projeção): 30" - 300" (0,84 -10.42 m).
Alto falantes: 2 W (Mono). Tensão de alimentação:
100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz Consumo de Energia:
283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO). Nível
de Ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo
38 ECO) Segurança: Trava de segurança tipo Kensington UNIDADE
/ Função de proteção por senha. Adaptador Wireless
LAN (incluído): V12H418P12 INTERFACES: Sinal
de
vídeo
analógico:
NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SEC
AM. Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p /
720p /1080i / 1080p. Conexões: 01 x HDMI; 01 x
VGA RGB : D-sub 15-pinos ; 01 x S-Vídeo: Mini
DIN. 01 x Vídeo Composto: RCA (Amarelo) ; 01 x
USB Tipo a (Memória USB, Wi-fi e câmera de
documentos DC-06 / DC-11) ; 01 x USB Tipo B
(USB Display, Mouse, Controle). Itens Inclusos: 01 x
Projetor; 01 x Controle remoto ; 02 x Pilhas AA para
controle remoto 01 x Cabo de alimentação ; 01 x
Cabo VGA ; 01 x Cabo USB ; 01 x Maleta de
transporte 01 x CD-ROM com documentação; 01 x
Módulo Wireless LAN

PROJETOR MULTIMÍDIA 5.000 - Especificações
39 técnicas mínimas:Tecnologia 3 LCD; Luminosidade UNIDADE

27

2.455,67

1

R$ 5.763,34
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padrão 5000 Lúmens; Resolução nativa mínima:
XGA: (1024x768); Contraste 3.000:1; Multimídia
10W potência; Reprodução de cor: 16,77 milhões de
cores.;Tela: Formato Natívo: 4:3 (XGA); Abertura
Mín./Máx. Diagonal: 30.8 - 298.9 (Polegadas);
Distância de Trabalho: 1.4 - 8.4 (Metros); Lente de
Projeção: Tipo zoom manual / foco F-número: 1,511,99.; Distância Focal: 18,2 milímetros - 29,2
milímetros; Proporção de zoom óptico 1,0-1,6;
Lâmpada: Vida Útil da Lâmpada(Aprox.): Modo
Ecônomico: até 4000 horas / Modo Normal: até 2500
horas; Analógico: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL
/ N-PAL / PAL60 / SECAM. HDMI: 480i / 576i /
480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p; Processamento de
vídeo 3D separação Y / C; Redução de ruído 3D;
Redução de ruído de mosquito DCDi; Voltagem :
100~240 volts /Automático. Conexões: HDMI; USB
(Tipo A): Para PC-livre e câmera de documentos;
USB (tipo B): Para computador. Itens Incluso: Cabo
de alimentação, cabo de computador, controle remoto,
manual com CD. Garantia do fabricante de um ano.

REFRIGERADOR FROST FREE 02 (DUAS)
PORTAS, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM
TOTAL DE 430~450 LITROS Capacidade mínima
de armazenagem do congelador 107 litros,
40 especificações mínimas: prateleiras em vidro UNIDADE
temperado e gavetas removíveis; Não utilizar CFC;
Voltagem: 110V; Eficiência Energética: Classe A.
Cor: Branco.

REFRIGERADOR FROST FREE, 1 porta, 300~330
litros, especificações mínimas: compartimento extrafrio; gaveta para frutas e legumes, prateleiras
41 aramadas e gavetas removíveis; Não utiliza CFC; UNIDADE
Voltagem: 110V ou bivolt; Eficiência Energética:
Classe A ou B.

SCANNER DE MESA COM CONEXÃO
42 ETHERNET – Especificações técnicas mínimas: Com UNIDADE
conectividade ethernet (conexão em rede), Conexão
Fast Ethernet 100BASE T ou Gigabit Ethernet
1000BASE T (RJ45). Área de digitalização mínima
de 216 x 297,mm (A4 regulável). Resolução óptica
mínima de 600dpi. Dispositivo fotoelétrico, sensor de
linha CCD ou CMOS CIS. Velocidade mínima de
digitalização de 20ppm. Capacidade do alimentador
automático de, no mínimo, 50 folhas. Ciclo diário de
mínimo de 1.500 digitalizações. Compatibilidade com

24

25

10

R$ 2.374,02

19

R$ 1.509,97

49

R$ 1.712,69
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papel comum, cartão de visita, cartão de plástico,
cartão com relevo. Conectividade USB 2.0.
Compatibilidade
com
sistemas
operacionais
Windows. Alimentação de 110v/220v (bivolt).
Formato de Saída mínimos de TIFF, PDF, PDF
pesquisável, JPEG;. Acompanha cabo de alimentação,
cabo USB e CD de instalação com manual. Garantia
de 12 meses.

SUPORTE MÓVEL PARA LOUSA INTERATIVA Fabricado em Metal (aço ou alumínio), com 04 rodas
com travamento. Compatível com Lousa de no
43 mínimo 77' Polegadas. Fixação através de Parafusos. UNIDADE
Acompanha Kit de Parafusos

2

8

TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL DE
2,00mx2,00m - Em tecido vinil convencional (Matte
White). Enrolamento automático por molas com
sistema multiponto de parada. Case em aço carbono
com suporte para fixação na parede, pintura
44 eletrostática resistente a riscos e corrosão na cor preto UNIDADE
texturizado, sistema de trava com catraca. Sem tripé.
Manual de especificações técnicas e instruções de uso
com garantia de um ano.

TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL, PORTÁTIL
E COM TRIPÉ. Medindo 2,00 metros x 2,00 metros.
Tecido
Vinil convencional
(Matte
White).
Enrolamento automático por mola. Tripé com ajuste
45 de altura. Manual de especificações técnicas e UNIDADE
instruções de uso com garantia do fornecedor de um
ano.

TELEFONE SEM FIO - Especificações técnicas
46 mínimas: LED no fone, tecnologia DECT 6.0, UNIDADE
identificação de chamadas DTMF e FSK., capacidade
para até 7 ramais (base + 6 ramais), discagem rápida
para 10 números, som de teclado, data, hora e
despertador, 7 tipos de toque, 3 opções de volume de
toque, 4 opções de volume de recepção de áudio mais
silencioso, pre-dialing (possibilita discar antes de
chamar), atendimento programável. Funções: flash,
redial e mute. Indicador de carga de bateria (ícone no
display), temporização de chamadas, tempo de
duração da chamada, flash programável, código de
área, tom/pulso, comunicação interna, transferência e

46

50

10

R$ 921,67

20

R$ 459,77

14

R$ 541,25

96

R$ 88,57
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conferência entre ramais.

TELEVISOR SMART LED 40 ~ 43 POLEGADAS
4K - Resolução mínima 3840x2160- Taxa de
Atualização 60hz. Entradas no mínimo 3 HDMI e 2
USB; WIFI integrado; Conversor Digital. Voltagem
127-220v automático. Acessórios: cabo de
47 alimentação, controle remoto, bateria/pilhas, bases e UNIDADE
parafusos para montagem do pedestal. Manual de
especificações técnicas e instruções de uso. Garantia 1
(um) ano.

TELEVISOR SMART LED 55 POLEGADAS 4K Resolução mínima 3840x2160- Entradas no mínimo 3
HDMI e 2 USB; WIFI integrado; Conversor Digital.
Voltagem 127-220v automático. Acessórios: cabo de
48 alimentação, controle remoto, bateria/pilhas, bases e UNIDADE
parafusos para montagem do pedestal. Manual de
especificações técnicas e instruções de uso. Garantia 1
(um) ano.

TELEVISOR SMART LED 65 POLEGADAS 4K Resolução mínima 3840x2160- Entradas no mínimo 3
HDMI e 2 USB; WIFI integrado; Conversor Digital.
Voltagem 127-220v automático. Acessórios: cabo de
49 alimentação, controle remoto, bateria/pilhas, bases e UNIDADE
parafusos para montagem do pedestal. Manual de
especificações técnicas e instruções de uso. Garantia 1
(um) ano.

VENTILADOR DE MESA - Diâmetro: 40cm; 6 pás;
3 velocidades; Potência mínima: 70 Watts; Voltagem:
50 110V. Cor predominante: Preta. Garantia 1 (um) ano UNIDADE

Câmera de Aventura a prova d’ água com GPS.
51 Resolução mínima 12MP. Gravação de vídeos em 4k UNIDADE
60 fps. Bateria dìon-lítio de no mínimo1.220 mah
recarregável. Resistência a Prova d’água de no
mínimo 10 metros de profundidade. Funções: Câmera
lenta mínimo 8x. Redução avançada de ruído de
vento. Captura de áudio em RAW formato .wav.
Entrada para microfone de 3,5mm. Saída de vídeo
HDMI, com cabo Micro Hdmi. Tacas de disparo
contínuo Automático. Intervalos de foto com lapso de
tempo 0,5 1, 2, 5 ,10, 30, 60 segundos. Taxa máxima
de bits de vídeo 78 MB/s (4K). Armazenamento de

6

30

36

R$ 1.681,02

7

R$ 3.008,71

10

R$ 4.164,50

6

R$ 116,23

3

R$ 1.796,69
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memória Cartão tipo MicroSD no mínimo Classe 10
ou UHS-I.

TRIPÉ PORTA BANNER - ALTURA DE 2
METROS. Tripé em alumínio anodizado; Altura
52 Máxima: 2,00 m; Altura Mínima: 0,85 m; Altura UNIDADE
Dobrado: 0,72 m, Peso: 0.9 kg; Suporta: 2.5 kg.

PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM Pedestal tipo
tripé para suporte de caixa de som ativa. Regulagem
53 manual de altura. Trava de segurança. Altura mínima UNIDADE
de 120cm e máxima de 180cm

30

R$ 85,16

8

R$ 134,63

8

R$ 3.533,00

4

4

1

2

2

2

4

R$ 354,10

Estúdio de Iluminação Contínua 4 pontos de luz e 3
UNIDADE
56 de fundos. 110v. Modelo de Referência FT 20201

2

2

4

R$ 1.669,20

LOUSA DE VIDRO MAGNÉTICA.
57 invísivel 1,20 x 0,90, fundo branco.

9

21

R$ 216,40

9

R$ 887,67

SCANNER PLANETÁRIO para livros até A3.
Portátil para uso corporativo ou móvel. Dimensões
mínimas do produto - cm (375x220x394).
Conectividade USB 2.0, resolução óptica de 250 a
300 DPI’s,
Compatibilidade
com sistemas
operacionais Windows. Alimentação de 110v/220v
54 (bivolt). Formato de Saída mínimos de Tiff, pdf, pdf UNIDADE
pesquisável, JPEG. Acompanha cabo de alimentação,
cabo USB e CD de instalação com manual. Fonte de
Iluminação: Ambiente e auxiliar (LED superior e
lateral).

Tripé para Câmera fotográfica e de vídeo; nível de
bolha para ajuste de posição; regulagem de altura;
altura mínima de 60cm e máxima de 1,5m, para
55 câmeras com até 6kg; Bolsa para transporte; Garantia UNIDADE
do Fabricante

5

Fixação
UNIDADE

MICROFONE DE LAPELA SEM FIO - Tipo de
58 Microfone: Lapela, Amplitude de frequência de UNIDADE
transmissão de RF: Com exceção a frequência de 700
a 803 Mhz. (Resolução 680 ANATEL art 11 de 27 de
junho de 2017, Leilao 2014 a telefonia 4G)

1

12

8
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Alcance Efetivo: 50 Metros, Resposta de Frequência:
50 a 15.000 Hz, THD: <1%, Alcance dinâmico:
>100dB.
Itens Inclusos: 1 Microfone Lapela, 1 Transmissor, 1
Reciver, 1 Fonte - autovolt, Manual em Português

CÂMERA TÉRMICA PORTÁTIL
Tela de no mínimo 3”. Resolução mínima de 4800
pixels e aprimoramento de imagem MSX.
Características mínimas:
Sensor IR: 80x60 (4,800 pontos de medição)
59
Sensibilidade
Térmica: 0.10C
Campo de Visão: 41 x 31
Distância mínima de foco térmica: 0.15 m (0.49 ft.)

UNIDADE

NOBREAK POTÊNCIA MÍNIMA 1400VA Especificações técnicas mínimas: Tensão de entrada
115-127/220 - Bivolt Automática; Tensão de saída:
115V; com 2 (duas) baterias internas de 12v x 7ah;
Com no mínimo 5 tomadas de saída; Estabilizador
interno com 4 estágios de regulação; Sistema que
evite consumo desnecessário da bateria; Filtro de
linha interno; Recarga automática das baterias; Forma
de onda senoidal por aproximação: retangular PWM
controle de largura e amplitude; Leds que indiquem
60 condições (status) do nobreak; Alarme audiovisual UNIDADE
para queda de rede e fim do tempo de autonomia;
Botão Liga/Desliga; Porta fusível externo com
unidade reserva; Possuir proteções no inversor contra
curto circuito; Proteção, no mínimo, contra:
sobrecarga nas tomadas de saída, curto-circuito nas
tomadas de saída, sobrecarga na entrada de rede,
aquecimento no inversor; sub e sobretensão da rede
elétrica, descarga total e sobrecarga da bateria.
Garantia de 1 ano. COTA EXCLUSIVA ME/EPP.

4.2.

43

30

1

R$ 7.215,33

73

R$ 762,67

DA PARTICIPAÇÃO

A participação, desta licitação, será EXCLUSIVA a Microempresas – ME e Empresas
de Pequeno Porte – EPP e Sociedades Cooperativas, nos termos do art. 34 da lei 11.488 de
2007, uma vez que os valores totais de cada item NÃO SUPERAM, individualmente, o
montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme artigo 48, inciso I, da Lei
Complementar nº 123/2006.
5.
DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA, FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO
DOS MATERIAIS E ACEITAÇÃO DO OBJETO
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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. A solicitação de fornecimento será encaminhada para a empresa solicitação formal por
meio de Ordem de Entrega ou Nota de Empenho.
5.3. O período para fornecimento será de até 12 (doze) meses, conforme a vigência da Ata
de Registro de Preços, a partir da publicação no Diário Oficial da União
5.4. 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.
5.5. Quando aplicável, os produtos deverão apresentar nas embalagens, data de fabricação
e data de vencimento.
5.6. Os produtos com identificação em desacordo com a legislação em vigor serão
rejeitados quando da sua entrega
5.7. O material não será aceito pela Divisão de Almoxarifado no caso de não apresentar
uma ou mais características acima, ou ainda, se apresentá-las com danos.
5.8.

LOCAL DE ENTREGA:
5.8.1.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da UFGD, localizado na
Unidade 2 da UFGD:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD, UASG
154502, na Divisão de Controle de Estoque e Patrimônio – Unidade II, na
Rodovia Dourados/Itahum, Km 12/ saída à esquerda (aeroporto) – Zona Rural DOURADOS/MS – 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 à sexta-feira, das 08:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – UFGD, sediado na Rua Ivo Alves da Rocha, nº
558 - Bairro Altos do Indaiá, Dourados/MS, CEP 79823-501, nos dias úteis, no
horário
de
07
às
17hs,
telefone
(67)
3410-3009,
E-mail:
infrati.hugd@ebserh.gov.br;
HOSPITAL MILITAR – Campo Grande/MS. Avenida Duque de Caxias, 474,
Bairro Amambai. CEP 79.100-400.
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5.9. 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.
5.10. DO RECEBIMENTO
A entrega dos objetos ou a prestação dos serviços contratados será acompanhada e
fiscalizada por representante(s) da Administração da UFGD, designado(s) para esse fim,
permitida a assistência de terceiros.
5.10.1. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto dessa licitação
será recebido:
a)
Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação;
b)
Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação;
c)
o recebimento provisório poderá ser dispensado no caso de gêneros
perecíveis.
5.10.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato.
5.10.3. 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.
5.10.4. 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), a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.10.5. Quando aplicável, os produtos deverão apresentar nas embalagens, data de
fabricação e data de vencimento.
5.10.6. O recolhimento do produto recusado e a entrega de novo produto, assim como
novos deslocamentos para refazer os serviços, correrão à custa do licitante.
5.10.7. O não cumprimento dos prazos de entregas, estabelecidos neste termo de
referência, por parte do contratado implicará as penalidades previstas no
edital.
6.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
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6.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade do fornecimento ou da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2. A UFGD designará servidor para exercer atos de controle e administração da ata de
registro de preços decorrentes deste instrumento e indicará, sempre que solicitado pelos
órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a ser contratado, o
fornecedor para o qual será emitido o pedido.
6.3. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.4. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados;
6.4.1.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não se implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.5. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a CONTRATANTE se
compromete a:
7.1.1.

Encaminhar as solicitações de fornecimento em tempo hábil;

7.1.2.

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

7.1.3.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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7.1.4.

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;

7.1.5.

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

7.1.6.

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

7.1.7.

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

7.1.8.

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

7.1.9.

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

7.2. 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.
8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. 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:
8.1.1.

Cumprir os prazos de entrega conforme estabelecido neste instrumento;

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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;

8.1.5.

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);
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8.1.6.

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

8.1.7.

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

8.1.8.

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;

8.1.9.

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;

8.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso
às dependências da UFGD para a execução do contrato;
8.1.11. 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;
8.1.12. 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.
8.2.

8.3.

À licitante vencedora cabe assumir a responsabilidade por:
8.2.1.

Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
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;

8.2.2.

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;

8.2.3.

Encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste Pregão.

São expressamente vedadas à licitante vencedora:
8.3.1.

A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da UFGD para a
execução do contrato decorrente deste Pregão;
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8.3.2.

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

8.3.3.

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

8.3.4.

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.

8.4. 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.
9.

DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

10.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. 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.
11.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As regras acerca das sanções aplicáveis a contratação encontra-se estabelecidas no
Edital do PE 56/2019.
12.

ÓRGÃO DA UFGD QUE FISCALIZARÁ A EXECUÇÃO DO OBJETO

12.1. A Coordenadoria de Gestão Patrimonial será responsável pelo recebimento dos
serviços/produtos objeto deste termo de referência.
Dourados-MS, 26 de agosto de 2019.

Aprovo o presente termo de referência.
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____________________
Vander Soares Matoso
Pró-Reitor de Administração UFGD

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

51

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
COORDENADORIA DE COMPRAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2019 – PROCESSO nº 23005.004588/2019-44

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

Processo nº xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx
Pregão Eletrônico nº xx/xx
Ata de Registro de Preços nº xxx/201X
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, com sede na
Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso, na cidade de Dourados/MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº 07.775.847/0001-97, neste ato representada pelo Coordenador de Compras,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomeado pela Portaria nº xxxx de xx de xxxx de 201x, publicada no
Diário Oficial da União em xxxx de xx de xxxx de 201x, inscrito(a) no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx,
portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx – SSP/xxxx, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº xx/xxxxx,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
xxxxxxxxxxxxxx, especificado(s) no Termo de Referência, Anexo II do edital de Pregão nº xxx/2019,
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) UASG XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXX – com endereço: Rodovia
XXXXXXXXXXXXXX, – XXXXXXXXXXXX/MS, telefones: 067 – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: SXXXXXXXXXXXXX;
4. VALIDADE DA ATA
4.1. Este registro de preços tem vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. As condições e critérios referentes ao cancelamento e revisão da Ata de Registro de Preço
constam no Edital do Pregão, aplicando-se no que couber as disposições previstas no Decreto
7.892/2013.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante do
sistema Comprasnet – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br –, contendo o
registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços acima pelos preços ora registrados, nos
termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto nº 7.892/2013.
6.2. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.3. A ata da sessão pública e ata de cadastro de reserva, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
formalizada através do cadastro de reserva, será considerada anexa, a esta Ata de Registro de Preços,
nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014;
6.4. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da
Universidade Federal da Grande Dourados, e do fornecedor indicado acima, e encaminhada em cópia
aos demais órgãos participantes (quando houver).
Dourados/MS,_____ de ______________ de 2019.
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 III
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 xx/2019 e a Proposta Comercial da
Contratada e/ou ato que inexigiu/dispensou a licitação, quando for o caso, constantes do
Processo nº 23005.00xxxx/2019-xx, 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 anos.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Sem prejuízo do contido na Subcláusula Primeira desta
Cláusula, poderão ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes penalidades pecuniárias,
assegurado previamente, o contraditório e a ampla defesa:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
b) Multa por inexecução parcial 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;
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c) Multa por inexecução Total: até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato;
d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFGD, pelo prazo de até dois
anos;
e) Impedimento de licitar e de contratar com a União 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 2019.

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