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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2015 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

 

ABERTURADA LICITAÇÃO: 29/01/2015 ás 08:30 minutos  

LOCAL: www.comprasnet.gov.br 

UASG: 925390 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-
FUNDECC, pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, com Estatuto 
registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de 
Lavras (MG), inscrita no CNPJ 07.905.127/0001-07, com Inscrição Estadual Isenta, por 
intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 03 de 14 de 
março de 2014, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRONICO, tipo menor preço por item e por 
grupo visando ao registro de preços de fungicidas, inseticidas, acaricidas e outros 
itens de consumo para utilização na agricultura, com fundamento na Lei n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002, no Decreto n.º3.555, de 8 de agosto de 2000 (alterado pelo Decreto 
n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto n.º 3.784, de 6 de abril de 2001), no 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de 
dezembro de 2006, no Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007, Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, Lei nº 8.958, 20 de dezembro de 1994, regulamentada pelo Decreto 
nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014,  pela 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, bem como em observância às condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 
 
 
 
I - DO OBJETO 

1.1. Este certame tem como objeto o registro de preços visando à aquisição de 
fungicidas, inseticidas, acaricidas e outros itens de consumo para utilização na 
agricultura, nas quantidades e demais especificações discriminadas no Anexo I deste edital  

1.2. O valor estimado para essa contratação é de R$ 22.848,40(Vinte e dois mil 
oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1.2.1.  Registra-se, ademais, que a aquisição será realizada por meio de SRP, conforme 
incisos I do Art 3º do Decreto 7.892/2013, em razão de a FUNDECC necessitar de 
contratações frequentes dos serviços. 

 
1.3. Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 
 

Anexo I: Termo de Referência 
 

Anexo II: Tabela de Valores Referência. 
 

Anexo III: Modelo de Proposta de Preços 
 

Anexo IV: Modelo de Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo V   : Minuta de Contrato 

 
 
II- DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 
2.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seu Anexo deverá 
solicitá-los por escrito, até 03 (três ) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: 
eriwelton@fundecc.ufla.br. 
 
2.1.1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo pregoeiro através do site 
www.comprasnet.gov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção 
das informações prestadas pelo pregoeiro. 
 
III- DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas às exigências, 
inclusive quanto à documentação constante neste Edital e seus Anexos e que 
estejamobrigatoriamente cadastrados no SICAF. 
3.1.2. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do 
presente pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a 
qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública . 
3.1.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 
de suas propostas. 
 
3.2.Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas: 
3.2.1. concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou  em liquidação; 
3.2.2. que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso, ou que por esta, tenham sido declaradas inidôneas; 
3.2.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.4. estrangeiras que não funcionem no País. 
3.2.5. empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a FUNDECC; 

mailto:eriwelton@fundecc.ufla.br
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3.2.6. empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
 
3.3. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste Edital (art. 21, § 2.º, do Decreto n.º 5.450, de 2005). 
 
IV- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3.º, § 1.º, do Decreto n.º 
5.450, de 2005), no site www.comprasnet.gov.br. 
 
4.2. O credenciamento do licitante, dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 
 
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3.º, § 6.º, do Decreto 
n.º 5.450, de 2005). 
 
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à FUNDECC, promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3.º, § 
5.º, do Decreto n.º 5.450, de 2005). 
 
V - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A participação no presente Pregão dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta com valores unitários e totais. A 
proposta poderá ser enviada a partir da data de divulgação do edital no endereço eletrônico, 
até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, que será realizada às 8 horas e 
30 minutos do dia xx/xx/xxxx, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico (art. 13, inciso II, do Decreto n.º 5.450, de 2005, c/ c o art. 21 do mesmo 
diploma legal). 
 
5.2. A Proposta de Preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas do objeto 
ofertado, com valores unitários e totais de cada item e grupos,devendo ainda conter 
especificação clara, precisa, completa e minuciosa do material oferecido em conformidade 
com o disposto no Anexo I deste Edital, bem como marca, garantia, prazo de validade, que 
não poderá ser inferior a sessenta dias (art. 27, § 4.º, do Decreto n.º 5.450, de 2005), e 
demais referências que bem indiquem os itens cotados. O detalhamento do objeto é 
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obrigatório e deverá ser registrado no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO OFERTADO” de cada item. 
 
5.3.O fornecedor que enviar proposta para os itens agrupados deverá cotar 
obrigatoriamente todos os itens do grupo, como condição de participação. 
 
5.4. É imprescindível para o licitante que preencha os requisitos estabelecidos no art. 3.º da 
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, a fim de que possa usufruir do 
tratamento previsto nos artigos 42 a 49 da lei acima citada, que assinale afirmativamente a 
declaração constante na tela do Comprasnet, quando do oferecimento de sua proposta. 
 
5.5. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se 
enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, 
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
União, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 
5.6. A FUNDECC, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, poderá 
adotar procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de 
demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de 
ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 
6.204/2007. 
 
VI - DA DIVULGAÇÃO DAS PROSPOSTAS DE PREÇOS 

6.1. A partir das 8 horas e 30 minutos e em conformidade com o subitem 4.1. deste Edital, 
terá início a sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas 
de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme o disposto neste Edital e em 
consonância com as preceituações constantes no Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005. 

VII - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances para cada item 
cotado, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que 
tenha sido anteriormente registrado no sistema. 
 
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
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7.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do lance. 
7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
7.7. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 
 
7.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação do Pregoeiro aos 
participantes. 
 
7.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
7.10. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 
 
7.11. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance 
de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
7.12.O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão 
pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
7.13. Quando houver necessidade de apresentação de amostra, ou não for possível a 
conclusão do certame durante a sessão pública, o Pregoeiro encerrará a etapa de lances e 
suspenderá o pregão, informando a data prevista para a retomada do pregão. 
 
7.14. IMPORTANTE: Ao formularem seus lances os fornecedores participantes deverão 
oferecer lances nos valores globais para cada item observando que, o valor total dividido 
pelo quantitativo requerido não pode resultar num valor unitário que extrapole o número 
de duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro 
estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o 
valor unitário (com no máximo duas casas decimais após a vírgula – casa dos centavos), 
multiplicado pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, igual ao valor do último lance 
ofertado. 
 
VIII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1. Encerrada a etapa de lances, o licitante classificado em primeiro lugar poderá ser 
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convocado pelo pregoeiro para enviar anexos, os quais deverão conter: manual, catálogo 
ou prospecto com imagem do produto ofertado e especificação técnica detalhada, que 
atenda ao solicitado para o item no edital.Neste caso, o Sistema encaminhará, via chat, 
mensagem de convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse 
momento o fornecedor convocado deverá encaminhar os arquivo s anexos, por meio do 
link “Anexar” no prazo máximo de 02(duas) horas após a convocação do pregoeiro, 
podendo ser prorrogado por igual período mediante solicitação do fornecedor. A função 
de enviar anexo do fornecedor desaparecerá quando o pregoeiro clicar no botão “Encerrar 
Convocação”. 
 
8.2 A(s) licitante(s) vencedora(s) que não cumprir (em) as determinações dos itens 8.1.. 
será(ão) considerada(s) desistente e(s), convocando-se a(s) segunda(s) colocada(s), sem 
prejuízo das sanções estabelecidas no item. 
 
8.3.Tendo o objeto ofertado atendido às especificações detalhadas no edital, o pregoeiro 
fará nova convocação para envio da Proposta de preços(Anexo III), de acordo com o 
último lance ofertado ou valor negociado via chat com o pregoeiro. 
 
8.4. O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre aceitação 
dos preços obtidos. 
 
8.5. O Pregoeiro solicitará, em momento oportuno, a fim de dar celeridade ao certame,o 
atestado de capacidade técnica especificado no subitem 9.3.2, e a documentação que 
comprove a comercialização de inseticidas, fungicidas e acaricidas, conforme descrito no 
item 7, do ANEXO I  do edital, TERMO DE REFERENCIA, que deverá ser enviado 
.por correio eletrônico para o endereço: eriwelton@fundecc.ufla.br. 
 
8.6.O pregoeiro poderá solicitar parecer de coordenadores dos projetos de pesquisas para 
orientar sua decisão. 
 
8.7. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos e aprovadas as amostras que vierem a ser 
solicitadas, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
8.8. Se a proposta ou o lance, de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
8.9. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.10. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando o intervalo percentual entre a 
proposta melhor classificada for de até 5% (cinco por cento), em conformidade com o 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
observado o disposto no item 4.3. 
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IX- DA HABILITAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta 
deverá comprovar sua habilitação no presente Pregão Eletrônico, mediante a 
apresentação da documentação abaixo, podendo esta comprovação se dar mediante 
encaminhamento, porcorreio eletrônico no endereço: eriwelton@fundecc.ufla.br. 
 
9.2. Estar com o cadastro regularmente atualizado e validado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos níveis: 
I- Credenciamento;  
II- Habilitação Jurídica;  
III- Regularidade Fiscal/Federal; 
IV- Regularidade Fiscal Estadual/Municipal 
VI- Qualificação Econômica Financeira 
9.2.1. A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), com os valores 
extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “online” no caso de 
empresas inscritas no SICAF  
9.2.2. A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá 
comprovar que possui patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
total estimado do grupo, por meio de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  
9.3. Para efeito de habilitação, o licitante vencedor deverá ainda: 
9.3.1.Remeter, de forma virtual, por meio de site do Comprasnet, no momento da 
elaboração e envio da proposta, a Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, e a 
Declaraçãoque não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme disposições contidas na Lei 
n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de 
setembro de 2002. 
9.3.2. Apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para o qual tenha fornecido ou 
esteja fornecendo materiais compatíveis em características e quantidades com o objeto da 
presente licitação. 
9.3.3.Apresentar a documentação que comprove seu cadastro no órgão fiscalizador, que o 
habilita na comercialização de inseticidas, fungicidas e acaricidas. 
9.3.4. Apresentar Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho através daCertidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em conformidade com a Lei 12.440/2011, a 
obtenção da certidão eletrônica, encontra-se disponível em todos os portais da Justiça do 
Trabalho. 
9.3.5. Apresentação de certidão negativa de falência e recuperaçãojudicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, cuja pesquisa tenha sido realizada com 
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antecedência não superior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos 
envelopes. 

9.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
9.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 28 do Decreto n.º 5.450/05.   
 
9.5.Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados 
em seu original, ficando a critério da FUNDECC a comprovação da veracidade dos 
mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade.  
9.5.1.Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;   
9.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seu Anexo, o Pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades.  
 
9.7.A(o) Pregoeiro (a) ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta na 

Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos 

obtidos por esse meio eletrônico.  
 
 
9.8.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz; 

 
9.9. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração publica e deverá ser enviada pelo licitante vencedor,em envelope lacrado, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e (oito) horas, a contar da data da adjudicação do objeto do 

certame, para o seguinte endereço: 

 

X - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o presente Pregão. 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
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XI- DOS RECURSOS 

11.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro 
por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, explicitando sucintamente suas razões, 
imediatamente após a divulgação do vencedor. 
 
11.2. O licitante dispõe do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação do recurso, que 
deverá ser aviado por intermédio de meio eletrônico, em campo específico do sistema.  
 
11.3. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 03 (três) dias úteis, 
contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
11.4. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão na no Setor de 
Compras/Licitação da FUNDECC, com finalidade de subsidiar a preparação de recursos e 
de contra razões. 
 
11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer,importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar 
o objeto ao licitante declarado vencedor (art. 26, § 1.º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
11.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 
FUNDECC – Campus Histórico da Universidade Federal de Lavras – Seção de Licitação. 
 
11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 
  
XII- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro 
sempreque não houver recurso. 
 
12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor 
peloPregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
12.2.1. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a 
aquisição ou outra área especializada da UFLA, com vistas à verificação da aceitabilidade 
dos materiais cotados, antes da homologação do certame. 
12.2.2. O responsável pelo setor solicitante ou outra área especializada da UFLA poderá 
pedir amostra dos materiais ofertados, para verificação do atendimento às especificações e 
deverá elaborar parecer ou documento equivalente informando sobre a aceitação dos 
mesmos. 
 
XIII- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 



 
 

FUNDAÇÃO DEDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Universitário - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-000 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1901- Fax: (35) 3829 1868 

e-mail: fundecc@ufla.br 

        Processo nº LV01/2014/MCMS 
previstas neste Edital e das demais cominações legais (art. 28 do Decreto nº 5.450/05),o 
licitante que: 
a) ensejar retardamento da realização do certame; 
b) cometer fraude fiscal; 
c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 
d) apresentar documento ou declaração falsa; 
e) não mantiver a proposta de preços; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude na entrega do material; e 
h) descumprir prazos. 
 
13.2. Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante 
contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento 
das obrigações descumpridas. 
 
13.3. Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor do contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia. 
 
13.4. Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o 
valor do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) 
dia, sem prejuízo das demais penalidades. 
 
13.5. Aplicar-se-á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
descumprimento das obrigações assumidas. 
 
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
XIV- DA RESCISÃO 

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 
77, 78, I e 79, I, da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das penalidades arroladas no item 
anterior. 

XV - DO PAGAMENTO 

15.1. O Setor Contábil e Financeiro efetuará o pagamento em até 10 dias, contados a partir 
do recebimento da documentação fiscal da empresa (Nota Fiscal / Fatura discriminativa) 
após recebimento e conferência dos itens, pelo responsável indicado na Autorização de 
Fornecimento. 

15.2. Em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, O Setor 
Contábil e Financeiro reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, 
bem assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - 
COFINS e a Contribuição para o PIS / PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas 
jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção. 
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XVI- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas para aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos: 
 Fonte: CONVENIOS, CONTRATOS GERENCIADOS PELA  FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC NOS TERMOS 
DA LEI 8.958/94. 
 

XVII- DO RECEBIMENTO E PRAZO DE ENTREGA 
17.1. Todos os itens de consumo deverão ser enviados de acordo com a solicitação do 
requisitante. 
 
17.2. O recebimento definitivo dos itens de consumo dar-se-á após a assinatura do 
responsável, declarando que foram recebidos em conformidade com o requisitado. 
 
17.3. A Administração rejeitará os itens em desacordo com os termos deste Edital e seus 
Anexos. 
 
17.4. Todos os itens de consumo de que trata esta licitação deverão obedecer às 
especificações constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
XVIII- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
18.1. Homologada a licitação, o registro de preços será formalizado através da Ata de 
Registro de Preços na forma da minuta constante do Anexo III e nas condições previstas 
neste Edital, com o objetivo de registrar formalmente proposta de preços para futuros 
fornecimentos dos produtos, objeto deste Pregão, com compromisso obrigacional por 
parte das empresas beneficiárias. Ata de Registro de Preço será formalizada, com o 
fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 
fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos 
propostos. 
 
18.2. O Gerente responsável pelo Registro de Preços da FUNDECC convocará 
formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da 
Ata de Registro de Preço. 
a) o prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Gerente do Registro de Preços. 
 
18.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste 
Edital e seus Anexos, a FUNDECC registrará o licitante que aceitar manter o preço do 
primeiro classificado na licitação, mantido a ordem de classificação. 
 
18.4. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso 
de fornecimento conforme artigo 14 do Decreto 7.892/2013. 
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XIX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE VALORES 
 
19.1. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da 
licitante vencedora e constante da Ata de Registro de Preços, que será fixo e irreajustável, 
podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do 
Decreto nº 7.892/2013.  
 
19.2.Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes no 
fornecimento dos itens, tais como, tributos, garantia, entre outros.  
 
19.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que este comprovada a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93. 
19.4. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular àadministração 

requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato.  
 
19.5 A comprovação será feita por meio de documentos, tais como: lista de preço de 
fabricante, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, 
alusivas à época da elaboração da Proposta e do momento do pedido da revisão.  
 
XX – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PEÇOS 
 
20.1. Nos termos do art. 20, Decreto nº 7.892/2013, o registro do fornecedor será 
cancelado quando: 
I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
20.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 
19.1. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
20.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
I - por razão de interesse público; ou 
II - a pedido do fornecedor.  
 
20.4.Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, o 
quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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20.5.As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão 
gerenciador e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante 
da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.  
20.6. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não 
excedam, por órgão ou entidade solicitante, a 100 % (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
XXI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
21.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente Pregão deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no edital (art. 19,do 
Decreto n.º 5.450/05). 
 
21.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 
 
21.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento  
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 
 
21.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo 
desde a realização da sessão pública. 
 
21.6. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.7. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
Propostas de Preços. 
 
21.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em obrigação à aquisição 
do material pela Administração. 
 
21.9. Os licitantes vencedores, ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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21.10. 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 Universidade Federal de Lavras.  
 
21.11. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 12.1, do presente 
Edital, o lance é considerado proposta. 
 
21.12. 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, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à FUNDECC responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 31, III, do Decreto n.º 5.450/05). 
 
21.13. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão (art. 13, IV, do Decreto n.º 5.450/05). 
 
21.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, observadas as normas legais 
pertinentes.  
 
XXII- DO FORO 

22.1. Por força do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93, o foro competente para dirimir 
quaisquer controvérsias resultantes da execução deste Contrato é o da Justiça Federal, 
Subseção Judiciária de Lavras, Estado de Minas Gerais. 
 
Lavras, 13 de janeiro de 2.015. 

 

Eriwelton Vilela Coelho 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAÇÃO DEDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Universitário - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-000 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1901- Fax: (35) 3829 1868 

e-mail: fundecc@ufla.br 

        Processo nº LV01/2014/MCMS 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(01) Objeto 

Aquisição mediante Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços, de fungicida, 

inseticida e outros itens de consumo, para utilização na agricultura. 

 (02) Motivação 

A FUNDECC gerencia diversos recursos financiadores oriundos de Projetos, nos quais são 

previstos, no Plano de Trabalho, a aquisição de itens de consumo diversos utilizados na 

Agricultura. O Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços permite a aquisição 

desses itens com maior agilidade e economicidade, atendendo, em um só processo, a 

demanda de diferentes fontes de recursos. 

(03) Especificações técnicase quantidades 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT 

1.  Fungicida de ação sistêmica dos grupos químicos: 
estrobilurina (Pyraclostrobin) e triazol (Metconazole), 
formulação : concentrado emulsionável (EC),composição: 
methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-
yloxymethyl]phenyl}(Nmethoxy) carbamate 
(pyraclostrobina) 130 g/L (13,0 % m/v) , 
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol  (METCONAZOL) 
80 g/L (8,0 % m/v) +  outros ingredientes 

OPERA ULTRA FL OU EQUIVALENTE  

LT 20 

2.  Fungicida sistêmico, não inflamável, formulação: pó 
molhável,ingrediente ativo Thiophanatemethyl 700 g/kg 
CERCOBIM 700WP OU EQUIVALENTE 

KG 20 

3.  Fungicida sistêmico dos grupos químicos: azoxistrobina: 

estrobilurina; difenoconazol: triazol;formulação: suspensão 

concentrada (sc), composição: Methyl (E)-2-{2-[6-(2-

cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]pheny}-3-

methoxyacrylate(AZOXISTROBINA). 200g/L (20% 

m/v),Cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1,3-

dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenylether 

LT 20 
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(DIFENOCONAZOL).125g/L (12,5% m/v), Ingredientes 

inertes. 820g/L (82% m/v) – AMISTAR TOP OU 

EQUIVALENTE 

4.  Fungicida/Acaricida de contato do grupo químico 

alquilenobis (ditiocarbamato), formulação: Pó Molhável, 

composição: Manganeseethylenebis(dithiocarbamate) 

(polymeric) complexwithzincsalt, (mancozebe)  800 g/Kg 

(80% m/m) + Ingredientes Inertes - DITHANE NT OU 

EQUIVALENTE 

KG 20 

5.  Inseticida de contato e ingestão do grupo químico 
organofosforado, composição: Diethyl 
(dimethoxythiophosphorylthio) - 440 g/L (44% m/v), 
Ingredientes inertes  660 g/L (66% m/v); formulação  
Emulsão de óleo em água (EW) –MALETHION 440 EW 
OU EQUIVALENTE 

LT 20 

6.  Inseticida e acaricida de contato, adjuvante, do grupo 
químico hidrocarbonetos alifáticos, formulação: 
Concentrado emulsionável; Composição: mistura de 
hidrocarbometosparafinicos, ciclo parafínicos e aromáticos 
saturados e insaturados provenientes da destilação do 
petróleo (óleo mineral) 75,6% m/v ou (756 g/L), 
ingredientes inertes 9,7 % m/v ou (97 g/L) –ASSIST OU 
EQUIVALENTE 

LT 20 

7.  Mangueira para jardim, trançada, transparente, 30 metros, 
com engates e esguicho 

UN 20 

8.  Pulverizador manual 02 litros de capacidade, de compressão 
prévia. 

UN 20 

9.  Pulverizador tanque anatômico 05 litros, correia para 
facilitar transporte, bomba de pressão de jato contínuo, com 
feltro auto lubrificante, ponta de pulverização de cone 
regulável, com sistema anti-gotejamento. Lança de descarta 
rotativa para direcionar a aplicação. (Marca Guarany ou 
similar) 

UN 

 

20 

10.  
Substrato para plantas, composto por turfa de Sphagno 
(inerte, CTC=210 meq/100g.) e vermiculita expandida 
(granulometria média), densidade úmida = 220 Kg/m³, 
umidade máxima = 50%, pH = 5,6, condutividade elétrica = 

SC 

45LT 

100 
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1,5 mS/cm (diluição 1:2),  com adição de calcário dolomítico 
e macro e micronutrientes de liberação imediata e gradual. 
Adição de Yoorin Master = 125 gramas 
porsaco.CAROLINA SOIL OU EQUIVALENTE 

11.  
Substratotropstrato florestal , registrado no Ministério da 
Agricultura, composto por casca de pinus = 70%, 
vermiculita = 25% e areia fina= 5%. Teor de umidade em 
torno de 47%, pH em torno de 6,5, densidade 314 Kg/m³ 
CRA = 136% peso/peso, CE=0,50 ms/cm Substrato-VIDA 
VERDE OU EQUIVALENTE  

SC 

25KG 

100 

12.  Substrato pó de casca de coco (Fibra de coco); densidade 
base seca = 150 Kg/m³, densidade base úmida = 300 
Kg/m³.Substrato comercial que contenha seus componentes 
acima descritos declarados na embalagem) 

SC 

50LT 

100 

 

(04)Justificativas para a aquisição  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QUANT 

1.  Fungicida de ação sistêmica dos grupos 
químicosestrobilurina (Pyraclostrobin) e triazol 
(Metconazole), formulação :concentrado emulsionável (EC),  
composição: methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-
yloxymethyl]phenyl}(Nmethoxy) carbamate 
(pyraclostrobina) 130 g/L (13,0 % m/v) , 
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol  (METCONAZOL) 
80 g/L (8,0 % m/v) +  Outros ingredientes 

OPERA ULTRA FL OU EQUIVALENTE 

Produto que seja reconhecido no mercado, registrado 
no MA e com principio ativo que atenda as 
especificações acima, pois caso contrário, o controle 
eficiente da doença a ser combatida poderá não ocorrer. 

LT 20 

2.  Fungicida sistêmico , não inflamável, formulação: pó 
molhável,  ingrediente ativo Thiophanatemethyl 700 g/kg 
CERCOBIM 700WP OU EQUIVALENTE  

Produto que seja reconhecido no mercado, registrado 
no MA e com principio ativo que atenda as 

KG 20 
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especificações acima, pois caso contrário, o controle 
eficiente da doença a ser combatida poderá não ocorrer. 

3.  Fungicida sistêmico dos grupos químicos: azoxistrobina: 

estrobilurina; difenoconazol: triazol;formulação: suspensão 

concentrada (sc), composição:Methyl (E)-2-{2-[6-(2-

cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]pheny}-3-

methoxyacrylate(AZOXISTROBINA). 200g/L (20% 

m/v),Cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1,3-

dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenylether 

(DIFENOCONAZOL).125g/L (12,5% m/v), Ingredientes 

inertes. 820g/L (82% m/v) – AMISTAR TOP OU 

EQUIVALENTE  

Produto que seja reconhecido no mercado, registrado 

no MA e com principio ativo que atenda as 

especificações acima, pois caso contrário, o controle 

eficiente da doença a ser combatida poderá não ocorrer. 

LT 20 

4.  Fungicida/Acaricida de contato do grupo químico 

alquilenobis (ditiocarbamato), formulação: Pó Molhável, 

composição: Manganeseethylenebis(dithiocarbamate) 

(polymeric) complexwithzincsalt, (mancozebe)  800 g/Kg 

(80% m/m) + Ingredientes Inertes - DITHANE NT OU 

EQUIVALENTE 

Produto que seja reconhecido no mercado, registrado 

no MA e com principio ativo que atenda as 

especificações acima, pois caso contrário, o controle 

eficiente da doença a ser combatida poderá não ocorrer. 

KG 20 

5.  Inseticida de contato e ingestão do grupo químico 
organofosforado, composição: 
Diethyl(dimethoxythiophosphorylthio) - 440 g/L (44% 
m/v), Ingredientes inertes  660 g/L (66% m/v); formulação  
Emulsão de óleo em água (EW) –MALETHION 440 EW 
OU EQUIVALENTE  

Produto que seja reconhecido no mercado, registrado 
no MA e com principio ativo que atenda as 
especificações acima, pois caso contrário, o controle 
eficiente da doença a ser combatida poderá não ocorrer. 

LT 20 
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6.  Inseticida e acaricida de contato, adjuvante, do grupo 
químico hidrocarbonetos alifáticos, formulação: 
Concentrado emulsionável; Composição: mistura de 
hidrocarbometosparafinicos, ciclo parafínicos e aromáticos 
saturados e insaturados provenientes da destilação do 
petróleo (óleo mineral) 75,6% m/v ou (756 g/L), 
ingredientes inertes 9,7 % m/v ou (97 g/L) – ASSIST OU 
EQUIVALENTE  

Produto que seja reconhecido no mercado, registrado 
no MA e com principio ativo que atenda as 
especificações acima, pois caso contrário, o controle 
eficiente da doença a ser combatida poderá não ocorrer. 

LT 20 

7.  
Substrato para plantas, composto por turfa de Sphagno 
(inerte, CTC=210 meq/100g.) e vermiculita expandida 
(granulometria média), densidade úmida = 220 Kg/m³, 
umidade máxima = 50%, pH = 5,6, condutividade elétrica = 
1,5 mS/cm (diluição 1:2),  com adição de calcário dolomítico 
e macro e micronutrientes de liberação imediata e gradual. 
Adição de Yoorin Master = 125 gramas por saco. 
CAROLINA SOIL OU EQUIVALENTE  

Substrato comercial que contenha seus componentes 
acima descritos, declarados na embalagem 

SC 

45LT 

100 

8.  
Substrato tropstrato florestal , registrado no Ministério da 
Agricultura, composto por casca de pinus = 70%, 
vermiculita = 25% e areia fina= 5%. Teor de umidade em 
torno de 47%, pH em torno de 6,5, densidade 314 Kg/m³ 
CRA = 136% peso/peso, CE=0,50 ms/cm Substrato-VIDA 
VERDE OU EQUIVALENTE  

Substrato comercial que contenha seus componentes 
acima descritos declarados na embalagem 

SC 

25KG 

100 

9.  
Substrato pó de casca de coco (Fibra de coco); densidade 
base seca = 150 Kg/m³, densidade base úmida = 300 
Kg/m³. 

Substrato comercial que contenha seus componentes 
acima descritos declarados na embalagem) 

SC 

50LTS 

100 

 (5) Prazo, local e condições de entrega ou execução 

Os itens deverão ser entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias, no local indicado na 

Autorização de Fornecimento, após o recebimento desta. 
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(06)Condições e prazos de pagamento 

O pagamento deverá ser feito em até 10 dias após o recebimento e conferência dos itens. 

(07) Qualificação técnica 

- Os inseticidas, fungicidas, acaricidas e substratos, deverão ser registrados no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

- O licitante vencedor deverá apresentar a documentação que comprove seu cadastro no 
órgão fiscalizador que ohabilita na comercialização de inseticidas, fungicidas e acaricidas. 

(07) Critério de avaliação das propostas 

O julgamento das propostas obedecerá ao critério: menor preço por item grupo.  

Rilke Tadeu Fonseca de Freitas 
Diretor Executivo 

FUNDECC 
 

Lavras, 13 de janeiro de 2015. 
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ANEXO II 

TABELA DE VALORES REFERÊNCIA 

Grupo I- Itens: 1-2-3-4  

Grupo II - Itens: 5-6 

Grupo III- Itens: 8-9 

Grupo IV- Itens: 10-11-12  

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VMU VMT 

01 

G
R

U
P

O
 I

 

Fungicida de ação sistêmica dos 
grupos químicosestrobilurina 
(Pyraclostrobin) e triazol (Metconazole), 
formulação : concentrado emulsionável 
(EC),  composição: methyl N-{2-[1-(4-
chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-
yloxymethyl]phenyl}(Nmethoxy) 
carbamate (pyraclostrobina) 130 g/L 
(13,0 % m/v) , (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-
chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol  
(METCONAZOL) 80 g/L (8,0 % m/v) 
+  Outros ingredientes 

LT 20 R$125,00 R$2.500,00 

02 Fungicida sistêmico , não inflamável, 
formulação: pó molhável,  ingrediente 
ativo Thiophanatemethyl 700 g/kg  

KG 20 R$44,00 R$880,00 

03 fungicida sistêmico dos grupos 

químicos: azoxistrobina: estrobilurina; 

difenoconazol: triazol;  formulação: 

suspensão concentrada (sc), composição: 

Methyl (E)-2-{2-[6-(2-

cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]pheny}-

3-methoxyacrylate(AZOXISTROBINA). 

200g/L (20% m/v),Cis-trans-3-chloro-4-

[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1,3-

dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenylether 

(DIFENOCONAZOL)..125g/L (12,5% 

m/v), Ingredientes inertes. 820g/L (82% 

m/v) - 

LT 20 R$230,50 R$4.610,00 

04 Fungicida/Acaricida de contato do KG 20 R$34,45 R$689,00 
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grupo químico alquilenobis 

(ditiocarbamato), formulação: Pó 

Molhável, composição: 

Manganeseethylenebis(dithiocarbamate) 

(polymeric) complexwithzincsalt, 

(mancozebe)  800 g/Kg (80% m/m) + 

Ingredientes Inertes 

05 

G
R

U
P

O
 I

I 

Inseticida de contato e ingestão do 
grupo químico organofosforado, 
composição: Diethyl 
(dimethoxythiophosphorylthio) - 440 g/L 
(44% m/v), Ingredientes inertes  660 g/L 
(66% m/v); formulação  Emulsão de óleo 
em água (EW)  

LT 20 R$39,75 R$795,00 

06 Inseticida e acaricida de contato, 
adjuvante, do grupo químico 
hidrocarbonetos alifáticos, formulação: 
Concentrado emulsionável; Composição: 
mistura de hidrocarbometosparafinicos, 
ciclo parafínicos e aromáticos saturados e 
insaturados provenientes da destilação do 
petróleo (óleo mineral) 75,6% m/v ou 
(756 g/L), ingredientes inertes 9,7 % m/v 
ou (97 g/L) -  

LT 20 R$48,30 R$966,00 

 

07  Mangueira para jardim, trançada, 
transparente, 30 metros, com engates e 
esguicho 

UN 20 R$54,82 R$1.096,40 
 
 
 
 

 

08 

G
R

U
P

O
 I

II
 Pulverizador manual 02 litros de 

capacidade, de compressão prévia. 
UN 20 R$45,50 R$ 910,00 
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09 Pulverizador tanque anatômico 05 litros, 
correia para facilitar transporte, bomba de 
pressão de jato contínuo, com feltro auto 
lubrificante, ponta de pulverização de 
cone regulável, com sistema anti-
gotejamento. Lança de descarta rotativa 
para direcionar a aplicação. (Marca 
Guarany ou similar) 

UN 
 

20 R$89,00 R$1.780,00 

10 

G
R

U
P

O
 I

V
 

Substrato para plantas, composto por 
turfa de Sphagno (inerte, CTC=210 
meq/100g.) e vermiculita expandida 
(granulometria média), densidade úmida 
= 220 Kg/m³, umidade máxima = 50%, 
pH = 5,6, condutividade elétrica = 1,5 
mS/cm (diluição 1:2),  com adição de 
calcário dolomítico e macro e 
micronutrientes de liberação imediata e 
gradual. Adição de Yoorin Master = 125 
gramas por saco 

SC 
45LT 

100 R$28,97 R$2.897,00 

11 
Substrato para plantas, registrado no 
Ministério da Agricultura, composto por 
casca de pinus = 70%, vermiculita = 25% 
e areia fina= 5%. Teor de umidade em 
torno de 47%, pH em torno de 6,5, 
densidade 314 Kg/m³ CRA = 136% 
peso/peso, CE=0,50 ms/cm Substrato  

SC 

25KG 

100 R$23,50 R$2.350,00 

12 Substrato pó de casaca de coco (Fibra 
de coco); densidade base seca = 150 
Kg/m³, densidade base úmida = 300 
Kg/m³ 

SC 
50LT 

100 R$33,75 R$3.375,00 

TOTAL R$ 22.848,40 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
(EM PAPEL TIMBRADO) 

 
Pregão eletrôniconº: 0x/2015 
Sistema de Registro de Preços 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM E POR GRUPO 
Data:  
Horário: 8h e 30 minutos 
Local: www.comprasnet.gov.br 
 
DADOS DA PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
CNPJ: 
 
Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de fungicidas, inseticidas e 
outros itens de consumo para utilização na agricultura. 
 

 LISTA DE ITENS   

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UN QUANT V.Un V.T 

01 

G
R

U
P

O
 I

  LT 20   

02  KG 20   

03  LT 20   

04  KG 20   

05 

G
ru

p
o

II
 

 LT 20   

06  LT 20   
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07   UN 20   

08 

G
R

U
P

O
 I

II
  UN 20   

09  UN 
 

20   

10 

G
R

U
P

O
 I

V
  

 100   

11 
 SC 

25KG 

100   

12  SC 
50LT 

100   

TOTAL   

 
Declaramos ainda que no valor da presente proposta, estão incluídos todos os encargos 
pertinentes. 
 
- VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias. 
-DADOS BANCÁRIOS: 
 
Local xxx, de xxxxx de 2015. 
 
 
 

Representante legal da empresa 
CPF nº 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

Aos _____dia(s) de mês de _______ de dois mil e doze (__/__/2015), na FUNDAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC, localizada no 

Campus Histórico da UFLA, Lavras/MG, Gerenciadora do Registro de 

Preços/FUNDECC, nos termos das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002, Decreto nº 

5.450/2005 e dos Decretos nºs 3.555/ 2000, 7.892/2013, Lei nº 8.958, 20 de dezembro de 

1994, regulamentada pelo Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e Decreto nº 

8.241, de 21 de maio de 2014,  e  demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação 

das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico xx/2015 por registro de preços, Ata de 

julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pela Direção 

Executiva – FUNDECC, as fls. ..... do processo acima referenciado, RESOLVE registrar 

os preços para Contratação de empresa especializada no fornecimento de fungicidas, 

inseticidas, acaricidas e outros itens de consumo para utilização na agricultura, nas 

condições e quantitativos definidos no Termo de Referência – Anexo I do Edital, que 

passa a fazer parte desta, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela(s) empresa(s) 

cuja(s) proposta(s) foi(ram) classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, 

como segue: 

 

 

Item Descrição Unidade Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor  

Total 

(R$) 

Empresa Classificada: 
 
CNPJ  
Valor Unitário: R$ 
Valor Total: R$ 
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CLÁUSULA I – DO OBJETO 
1.1. aquisição de fungicidas, inseticidas, acaricidas e outros itens de consumo para 
utilização na agricultura,nas condições e quantitativos definidos no Termo de Referência 
– Anexo I do Edital, parte integrante desta ata independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura. 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a FUNDECC não será 
obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA III - DAS PENALIDADES 
3.1 Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários 
as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
a) Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante 
contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento 
das obrigações descumpridas. 
b). Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor do contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia. 
b.1.). Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o 
valor do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) 
dia, sem prejuízo das demais penalidades. 
b.2). Aplicar-se-á multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
descumprimento das obrigações assumidas. 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a FUNDECC, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
d) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento do 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
3.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente. 
3.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do subitem 3.1. poderão ser 
aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”. 
3.4 As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo 
previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99. 
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3.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b”, “c” e 
“d” do item 3.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
3.6 No caso das penalidades previstas no item 3.1, alínea “e”, caberá pedido de 
reconsideração a Autoridade Superior, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da intimação 
do ato. 
 
CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS 
4.1.As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão 
gerenciador e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante 
da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.  
4.2.Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não 
excedam, por órgão ou entidade solicitante, a 100 % (cem por cento) dos quantitativos 
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA V - PRAZO DE ENTREGA 
O prazo para entrega dos produtosserá de até 15 dias prorrogável mediante justificativa 
aceita pelo setor de compras. 
 
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 
6.1. O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora até 10 (dez) dias mediante 
apresentação da respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente. 
6.2. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural. 
6.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos 
exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 
prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência. 
 
CLÁUSULA VII - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 
7.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão feitas, conforme a 
necessidade,  dos convênios, contratos e a própria fundação. 
7.2. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão igualmente autorizados pelo Setor de Compras da FUNDECC. 
 
CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
8.2. entregar os itens  ora contratados dentro dos prazos estabelecidos, objetivando 
resultados que atinjam os mais altos padrões de excelência; 
8.3. facilitar o acompanhamento e controle dos itens ora contratados; 
8.4. não utilizar, exceto mediante prévia e expressa anuência da FUNDECC, qualquer 
nome, marca, logotipo, símbolo ou imagem de propriedade da FUNDECC; 
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8.5. manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em razão da 
natureza das atividades prestadas; 
8.6. cientificar a FUNDECC, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
verificada na execução das atividades; 
8.7. arcar com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais, devidos em decorrência do objeto deste contrato; 
8.8. responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos ocasionados direta ou 
indiretamente à FUNDECC ou a terceiros prejudicados em virtude dos serviços 
contratados; 
8.9. abster-se de fazer qualquer menção por escrito ao nome, ou tampouco divulgar a 
imagem da FUNDECC para fins de publicidade própria, bem como não divulgar os termos 
deste contrato, sem sua prévia e expressa autorização, sob pena de responder judicialmente 
pela não observância do aqui disposto. 
 
CLÁUSULA IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 0xx/2015 e seus anexos, as propostas da 
empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, 
no certame supra numerado, independentemente de transcrição. 
9.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a encargos previstos em lei, não 
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, conforme o mandamento 
que emerge do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93. 
9.2.1 Este Contrato será acompanhado e fiscalizado por um funcionário da 
CONTRATANTE, especialmente designado pela Diretoria Executiva da FUNDECC, 
conforme previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
9.3. Fica eleito o foro de Lavras - MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
9.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 8.666/93, 10.520/2002, e 
dos Decretos nºs 3.555/2000, 5.450/2005, 7.892/2013 e demais normas aplicáveis. 
 
Lavras - MG, de de 2015. 
 
 
 Matheus Vitor Mendes   Rilke Tadeu Fonseca de Freitas Gerente do 
SRP/FUNDECC                                 Diretor Executivo/FUNDECC 
  
 

[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 V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº     /2015 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 
CULTURAL e --------. COM VISTAS A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEICULOS , NA FORMA ABAIXO: 

 
O presente contrato administrativo rege-se pelo PREGÃO ELETRONICO Nº 
0xx/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como 
pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, celebrado entre 
a FUNDECC – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 
CULTURAL, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Lavras, Estado de 
Minas Gerais, Campus da UFLA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.905.127/0001-07, 
neste ato representada por seu Diretor Executivo, PROF. RILKE TADEU FONSECA 
DE FREITAS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº MG-1.557.958, 
emitida pela SSP/MG e do CPF nº 505.544.686-20, residente e domiciliado na cidade de 
Lavras, MG, na Rua Joaquim Figueiredo, nº 135, doravante denominada 
CONTRATANTE e de outro lado ______________, sociedade civil devidamente 
constituída, inscrita no CNPJ nº, estabelecida na cidade de ____________,Bairro 
_________,aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu 
representante legal ___________________, CI n.º ___________ e CPF n.º 
______________, têm, entre si, ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente 
Contrato  de serviços de locação decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº.  /2013 –  e do Processo Administrativo nº. , resultante da Ata de Registro de 
Preços nº. _____/2013, com fundamento  na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto n.º3.555, de 8 de agosto de 2000 (alterado pelo Decreto n.º 3.693, de 20 de 
dezembro de 2000 e pelo Decreto n.º 3.784, de 6 de abril de 2001), no Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no 
Decreto n.º 6.204, de 5 de setembro de 2007, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, aplicando-se 
subsidiariamente as disposições constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,  e 
demais normas pertinentes à espécie,nos seguintes termos: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente contrato visa  à aquisição de fungicidas, inseticidas, acaricidas e 
outros itens de consumo para utilização na agricultura, conforme relação contida 
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no ANEXO I (termo de referência) do instrumento convocatório, nº 00xx/2015 e da 
Proposta apresentada parte integrante deste contrato independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO  

A entrega dos objetos de registro de preço, deverão ser entregues no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, no local indicado na Autorização de Fornecimento, após o recebimento 

desta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor para a contratação é de R$ -------------,-- (-----------------------------------------------). 

Subcláusula Primeira. Já estão incluídas, no valor total, todas as despesas de frete, 
transporte e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato.  

Subcláusula Segunda. Existindo discrepância entre os preços unitários e totais, 
prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os preços em algarismos e por 
extenso, prevalecerão estes últimos.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

Os preços serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação em vigor, exceto se:  
4.1.1. Os preços contratados decorrem em eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento, cabendo à FUNDECC  promover 
necessárias negociações junto aos fornecedores.  
4.1.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, em decorrência do desequilíbrio econômico financeiro 
do ajuste, a critério da FUNDECC a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações 
para adequá-lo á realidade de mercado, observada as condições estabelecidas na Lei nº 
8.666/93, artigo 65, inciso II, alínea “d” c/c § 8º que disciplina a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro dos ajustes administrativos.  
4.2. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, devidamente comprovado, 
tornar-se superior ao preço de mercado, a FUNDECC convocará o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.  
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4.3. Independentemente de solicitação do detentor do registro, o preço registrado poderá 
ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo 
ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços convocar o detentor do preço 
registrado para estabelecer o novo valor nas condições definidas neste item 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 Do valor apresentado para pagamento, será efetuada a retenção na fonte, referente ao 
IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – Contribuição Sobre o Lucro Líquido; 
COFINS – Contribuição para a Seguridade Social, e a Contribuição para o PIS-PASEP, em 
obediência ao disposto na Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa Conjunta SRF no 1, de 
9/1/97, exceto para empresas que forem optantes pelo “SIMPLES”, e apresentarem cópia 
do Termo de Opção, após recebimento da Nota de Empenho.   

Subcláusula Primeira.  O pagamento será efetuado mediante depósito na conta corrente, 
agência e banco indicados pela Contratada. 

Subcláusula Segunda. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias, 
contados a partir da respectiva Nota Fiscal ao Setor de Contabilidade e Financeiro da 
Fundação. 

Subcláusula Terceira. No caso do fornecedor estiver com a documentação vencida por 
ocasião do pagamento, este ficará suspenso até que a empresa regularize sua situação. 

Subcláusula Quarta.  As filiais de empresas que possuírem domicílio fiscal próprio e 
emitirem Nota Fiscal de venda de material farão seu cadastramento independente da 
matriz. 

Subcláusula Quinta. Nos casos da contabilidade e o recolhimento de tributos federais 
serem centralizados na matriz, a filial, para efeito de cadastramento, fará prova contábil 
com a documentação da matriz e da quitação dos tributos federais, com documentação 
própria. 
 

Subcláusula Sexta. A consulta de que trata a subcláusula terceira, será feita por meio do 
CNPJ/MF constante na Nota Fiscal apresentada ao Setor de Contabilidade e Financeiro da 
FUNDECC. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas oriundas deste Contrato, para o presente exercício, correrão à conta dos 
recursos orçamentários, fonte:  

 

Elemento de Despesa:  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA LICITAÇÃO 

O  presente contrato foi objeto de licitação, na modalidade "PREGÃO", nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21.6.1993, Lei nº 10.520, de 17.7.2002,  Decreto nº 5.450, de 31.5.2005 e 
Decreto nº 7.892, de 23.01.2.013 alterações subseqüentes,  cujo edital, ata da sessão do 
pregão e proposta da CONTRATADA fazem parte integrante do presente instrumento, 
independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

I - executar fielmente todas as obrigações e deveres assumidos no presente instrumento, de 
acordo com as cláusulas avençadas e de conformidade com as especificações constantes do 
Termo de Referência,  além das condições do Edital do Pregão Eletrônico  X/2015, e da 
proposta apresentada, respondendo pelas consequências da inexecução total ou parcial; 
 
II - prestar os serviços de troca se apresentar qualquer irregularidade; 
 
III -  assegurar que os produtos fornecidos sejam de primeira qualidade, atendam às 
Normas do Código de Defesa do Consumidor; 
 
IV - responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade o fato do CONTRATANTE fiscalizar e acompanhar todo o 
procedimento; 
 
V - assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a equipamentos de 
propriedade da CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução do objeto contratado; 
 
VI - informar ao fiscal do contrato a ocorrência de qualquer anormalidade e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
 
VII  - manter, durante a toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação da qual 
originou-se o presente instrumento Pregão Eletrônico n. XX/2015; 
 
VIII - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na 
época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com o CONTRATANTE; 
 
IX - assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
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vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 
 
X - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionada 
a esse Contrato, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;  
 
XI - assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes deste 
Contrato;  
 
XII - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, 
quanto ao fornecimento dos produtos;  
 
XIII - manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do fornecimento dos 
produtos, conforme previsto neste Ajuste e no Edital, sem interrupção, seja por motivo de 
férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não 
terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com este fundação, sendo 
exclusiva responsabilidade da licitante vencedora as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. 
 
Subcláusula Primeira. A CONTRATADA não será responsável:  
I -  por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato  e 
Edital nº 0xx/2015 e seus anexos. 
Subcláusula Segunda. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência de responsabilidade da contratada para terceiros. 
  

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:  

I - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na cláusula quinta, subcláusula 
segunda;  

II - fornecer, sempre que solicitado, atestados de capacidade, declarações e outros 
documentos afins.  

III – exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros 
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o 
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à 
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros 
compromissos que exijam tais comprovações;  

IV - designará, formalmente, servidor para exercer o acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual, nos termos do art; 67 da Lei 8666/93. 
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V - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da CONTRATADA; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES: 

O presente contrato não gerará quaisquer vinculações tributárias, trabalhistas ou 
previdenciárias para a FUNDECC. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A 
CONTRATADA 

Sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei de Licitações, a 
Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

11.1. Aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante 
contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento 
das obrigações descumpridas. 
 
11.2. Aplicar-se-á multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor do contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia. 
 
11.3. Aplicar-se-á multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o 
valor do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) 
dia, sem prejuízo das demais penalidades. 
 
11.4 Aplicar-se-á multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
descumprimento das obrigações assumidas. 
 
11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
Subcláusula Única. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

Compete a ambas à parte, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste 
Instrumento, na Lei n° 8.666/93 e noutras disposições legais, realizar, por escrito, através 
de Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA 
MAIOR OU OMISSOS. 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por fatos 
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, tal como prescrito na 
lei, cuja solução para eventuais ocorrências buscar-se-á mediante acordo interpartes. 

 

Subcláusula Única. Aplica-se ao presente Contrato, bem como aos demais casos omissos a 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como as demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, a rescisão 
contratual será aplicada de acordo e nas seguintes hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da 
Lei de Licitações vigente no país, especialmente se a Contratada: 

I - Não cumprir ou cumprir irregularmente cláusula contratual, especificações ou prazos; 

II – Deixar de atender as determinações regulares do servidor designado para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores; 

III – Cometer reiteradamente faltas na execução deste Contrato, anotadas na forma do § 1º 
do art. 67 da Lei de Licitações e item I da Cláusula Quinta deste Contrato; 

IV - Tiver sua falência ou concordata decretada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA 
CONTRATADA 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, 
durante toda a execução do contrato, todas as condições de qualificação necessárias ao 
perfeito cumprimento do seu objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA 
CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do 
CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de 
divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, 
impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato.  
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Subcláusula Única. A CONTRATADA não poderá, outrossim, pronunciar-se, em nome 
do CONTRATANTE, à imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às 
atividades do CONTRATANTE, bem assim de sua atividade profissional, sob pena de 
imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais cominações cabíveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 
5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 
(vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO: 

Fica eleito o Foro da Justiça de Lavras, do Estado de Minas Gerais para dirimir 
divergências decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que 
surtam os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Local e data. 

 

P/CONTRATANTE      P/CONTRATADA 

 

_____________________    ______________________ 

Rilke Teixeira de Freitas 

Diretoria da FUNDECC      Representante 

 

Testemunhas: 

_____________________________                                 _________________________ 

NOME       NOME 

CI         CI 

CPF         CPF 


