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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2013 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

 

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, sob registro n° 1465, inscrita no CNPJ. 19.084.599/0001-17, 

com Inscrição Estadual Isenta, por meio de sua Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 002, 

de 14/03/2012, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada em 

fornecimento de mão de obra rural. O presente processo licitatório realizar-se-á de acordo com o 

disposto na Lei n.º 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666 

de 21 de junho de 1993, bem como Instrução Normativa MARE n.º 05/95, no dia 28 de março de 

2006, e demais alterações. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 21 de novembro de 2013 

HORÁRIO: 08h30min (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 925390 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação, mediante Sistema de Registro 

de Preços, de empresa especializada em fornecimento de mão de obra rural, conforme 

especificações anexas a este edital. 

 

1.2 O objeto será contratado em forma de DIÁRIAS, no total máximo de 5.500 (cinco mil 

e quinhentas) diárias. 

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

2 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$364.375,00 

(trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e setenta e cinco reias), conforme orçamento 

anexo. 

2.2 Recursos Orçamentários: Convênios, Contratos e Recursos Próprios da Fundação de 

Desenvolvimento Científico e Cultural-FUNDECC. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados 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 (SLTI), por meio do sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

3.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou a FUNDECC responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.4 Não poderão participar deste Pregão: 

a - empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o TCU, 

durando o prazo da sanção aplicada; 

b - empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

c - empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

d - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

e - empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

f - empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

g - 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 de demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

h - consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição. 
 

4 - DA VISTORIA 
 

4.1 Não se exigirá que o licitante realize vistoria do local de execução das atividades. 
 

5 - DA PROPOSTA 
 

5.1 O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL 
Campus da Universidade Federal de Lavras – C.P.3060 

37200.000 - Lavras/MG 

Fone: (35)3829-1815 – Fax (35)3829-1868 

Home: www.fundecc.org.br 
Processo: nºxxxxx 

 

5.2 O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado 

para o item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto. 

5.3 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do edital. 

5.4 O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 

não emprega menores de dezoito em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos. 

5.5 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

5.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

5.8 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

5.9 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

5.10 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.11 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da ata de 

registro de preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 

6 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

6.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

6.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3 Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

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

7.2 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
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8 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

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

registrado no sistema. 

8.3 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

8.4 Em caso de empate prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração. 

8.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexequível. 

8.7 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. 

8.8 No caso de a 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.comprasnet.gov.br. 

8.9 O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará via chat 

do sistema comprasnet. 

8.10 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 fase de lances. 

 

9 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

9.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 

empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 

mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.2 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem 

classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser contratada. 

9.3 Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na 
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condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

9.4 O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006. 

9.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento 

licitatório prossegue com os demais licitantes. 

 

10 - DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação. 

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

11.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 

proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 01 (uma) hora, 

contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no 

sistema Comprasnet. 

11.2 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 

a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.3 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

ao Setor de Compras/Licitações, situado na Sede da FUNDECC – Campus Histórico da UFLA, 

CP 3060, CEP 37200-000, Lavras/MG.  

11.4 O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

11.5 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto. 

11.6 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

UFLA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

11.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.8 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 

de remuneração. 

 

12- DA AMOSTRA 

 

12.1 O objeto desta licitação não contempla apresentação de amostra. 

 

13 - DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste edital. 

13.2 Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 

apresentar documentos que supram tais exigências. 

13.3 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

a - no mínimo, 01 (um) Atestado ou Certidão de Capacidade Técnica expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para o qual tenha prestado ou esteja prestando 

serviços compatíveis em características e quantidades com o objeto da presente licitação. 

13.4 Certidão negativa de pedido de falência /recuperação judicial. 

13.5 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

13.6 Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 

conjunto com a proposta de preços, em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do 

sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição. 

13.7 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 

a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

13.8 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

ao Setor de Compras/Licitações, situado na Sede da FUNDECC – Campus Histórico da UFLA, 

CP 3060, CEP 37200-000, Lavras/MG.  

13.9 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

13.10 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. 

13.11 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 

também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório 

de títulos e documentos. 

13.12 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 
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13.13 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.14 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital, e facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

13.15 Se a proposta não for aceitável, ou se a amostra for rejeitada, ou, ainda, se o licitante 

não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor 

atenda a este edital. 

13.16 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

14 – DO RECURSO 

 

14.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recurso. 

14.2 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto 

ao licitante vencedor. 

14.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.4 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 

prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente. 

14.5 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da 

fase de lances. 

14.6 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

14.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

15 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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15.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

15.2 A homologação deste Pregão compete a Diretoria Executiva da FUNDECC. 

15.3 O objeto deste Pregão será adjudicado ao vencedor do grupo de itens. 

 

16 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

16.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a 

Administração da Fundação, Órgão Gerenciador, convocará o licitante classificado em 

primeiro lugar e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço da 

primeira, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura 

da Ata de Registro de Preço. 

16.2 A FUNDECC convocará formalmente o licitante vencedor, informando o local, data e 

hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. 

16.3 O prazo para que o licitante vencedor compareça, após ser convocado, poderá ser 

prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pelo Tribunal de Contas da União. 

16.4 No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste 

Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá, mantida a ordem de classificação, negociar com o 

licitante seguinte antes de efetuar seu registro. 

16.5 Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de 

fornecimento, conforme o artigo 10 do Decreto n.º 3.931/2001. 

16.6 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 aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

17 – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

17.1 A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) 

meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu 

extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, 

devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 

18 – DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO 

 

18.1 A FUNDECC, localizada no Campus Histórico da UFLA, CEP 37200-000, Lavras - MG é o 

Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame 

para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 
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18.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta a FUNDECC 

– Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 

3.931/2001. 

18.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo 

dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas. 

18.4 Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, cada órgão usuário poderá adquirir até 

100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço, 

por órgão. 

18.5 Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de registro 

e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

19 – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

19.1 O Setor de Compras/FUNDECC será responsável pelos atos de controle e administração 

da Ata de Registro de Preço decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado 

pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 

adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido. 

19.2 A convocação do fornecedor beneficiário pelo contratante será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

19.3 O fornecedor beneficiário convocado na forma do item anterior que não comparecer, 

não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

19.4 Quando comprovada a hipótese acima, o Setor de Compras/FUNDECC poderá indicar o 

próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades. 

 

20 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 

20.1 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 de redução dos preços praticados no mercado. 

20.2 Mesmo comprovada a 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. 

20.3 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 fornecedor 
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beneficiário registrado será convocado pela FUNDECC para negociação do valor registrado 

em Ata. 

 

21 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

BENEFICIÁRIO 

 

21.1 O fornecedor beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio 

de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

21.2 A pedido quando: 

a - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

b - 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. 

21.3 Por iniciativa da FUNDECC, quando: 

a - o fornecedor beneficiário não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se 

tornar superior aos praticados no mercado; 

b - perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório; 

c - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

e - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 

Ata de Registro de Preço; caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 

condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

21.3 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a FUNDECC fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao fornecedor beneficiário a nova 

ordem de registro. 

21.4 A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 

automaticamente: 

a - por decurso do prazo de vigência; 

b - quando não restarem fornecedores registrados. 

 

22 – DA ORDEM DE COMPRA E DO PAGAMENTO 

 

22.1 Depois de homologado o resultado deste Pregão, o fornecimento da mão de obra se 

dará mediante pedido formal do interessado e emissão da Ordem de Serviço pelo Setor de 

compras da FUNDECC; constará do pedido e da OS, o número de diárias e o prazo para 

fornecimento– mínimo de 48 (quarenta e oito horas). 

22.2 Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento, liquidação, 

pagamento, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do termo de 

referência em anexo a este edital. 
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22.3. Correrão por conta do licitante vencedor todas as despesas de seguros, transporte, 

tributos, demais encargos decorrentes da prestação dos serviços. 

22.4 Será exigida garantia do objeto de, no mínimo, 12 (doze) meses,quando for o caso, 

contados do seu recebimento definitivo. 

22.5 Por ocasião da emissão da ordem de serviço verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros 

meios se o licitante vencedor mantém as condições de habilitação. 

22.6 Quando o licitante convocado não cumprir o prazo estabelecido para fornecimento do 

objeto nas condições estabelecidas, poderá ser convocado outro licitante, após negociação 

e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem 

de classificação. 

22.7. O Setor de Contabilidade e Financeiro efetuará o pagamento em até 05 (cinco), dias 

após a empresa enviar a documentação fiscal da empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa) 

atestada pelo responsável pela execução do objeto. 

 

23 – DAS SANÇÕES 

 

23.1 O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e 

será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores da FUNDECC, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 

contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a - Cometer fraude fiscal; 

b - Apresentar documento falso; 

c - Fizer declaração falsa; 

d - Comportar-se de modo inidôneo; 

e - Não assinar a Ata de Registro de Preços; 

f - Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido; 

g- Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

h - Não mantiver a proposta. 

23.2 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 

Lei n.º 8.666/93. 

 

24 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

24.1 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 

scompras@fundecc.ufla.br.  

24.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
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24.3 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. 

24.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 

antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 

eletrônico scompras@fundecc.ufla.br. 

24.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas 

no sistema eletrônico para os interessados. 

 

25 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1 A Administração da FUNDECC 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. 

25.2 A anulação do Pregão induz à do contrato; 

25.3 Os 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. 

25.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ser sido apresentados 

para fins de classificação e habilitação. 

25.5 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, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

25.6 Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

25.7 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 

de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno 

porte. 

25.8 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, 

prevalecerão as últimas. 

25.8 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência da FUNDECC, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 

10.520/2002. 

 

26 – DOS ANEXOS 

 

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
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a - Anexo I - Termo de Referência; 

b- Anexo II – Modelo de Proposta; 

c – Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

27 – DO FORO 

 

Por força do art. 109, inciso I, da Constituição Federal e do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93, o 

foro competente para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da execução desta 

licitação é o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Lavras, Minas Gerais. 

 

Lavras(MG), 06, de novembro de 2013.  

 

 

Vera Lúcia Matias 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

(01) Objeto 

Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra rural, no total máximo de 

5.500 (cinco mil e quinhentas) diárias. 

 

(02) Fonte  

Convênios, Contratos e Recursos Próprios da FUNDECC 

 

 (03) Especificação técnica 

Serão desenvolvidas pela mão de obra contratada as seguintes atividades: 

_ lançamento de parcelas; 

_ abertura de picada; 

_ medição de altura e diâmetro de árvores inventariadas; 

_ coleta de amostras, solo, raiz e material botânico; 

_ preparo de excicatas; 

_ cubagem absoluta das árvores; 

_ abate de árvores; 

_ construção de cercas; 

_ roçada manual; 

_ tratos silviculturais; 

_ plantio. 

 

(04) Motivação/Justificativa. 

O trabalho de campo a ser executado pelas equipes de diversos projetos de pesquisa tem como 

tarefa incursões em áreas remotas e de difícil acesso, que somado ao esforço na coleta de dados, 

requer a contratação de mão de obra. 

 

 (05) Prazo e local de execução do objeto 

O fornecimento da mão de obra se dará mediante pedido formal do interessado e emissão da Ordem 

de Serviço pela FUNDECC; constará do pedido e OS o número de diárias e o prazo para 

fornecimento– mínimo de 48 (quarenta e oito horas). 

 

(06) Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto 

Prof. Lucas Gomide 

Tel: (35) 3829-1061 

Email:lucasgomide@dcf.ufla.br 

 

(07) Condições e prazos de pagamento 

O pagamento será feito em até 05 (cinco) dias após a emissão da nota fiscal e aprovação do 

responsável pela execução do objeto. Todas as despesas com deslocamento do profissional 

designado pela contratada para execução do objeto, ficarão a cargo da contratada 

 



FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL 
Campus da Universidade Federal de Lavras – C.P.3060 

37200.000 - Lavras/MG 

Fone: (35)3829-1815 – Fax (35)3829-1868 

Home: www.fundecc.org.br 
Processo: nºxxxxx 

 

(08) Qualificação técnica 

A mão de obra fornecida pela contratada deverá estar apta a desenvolver as tarefas descritas no 

item 3 deste Termo. 

 

Lavras, 26 de agosto de 2013. 

 

 

 

Professor Rilke Tadeu Fonseca de Freitas 

Diretor Executivo 

Professor Lucas Gomide 

Responsável pela Execução 
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ANEXO II  

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROPOSTA COMERCIAL (EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/2013 

PROCESSO Nº 1000/0XX/2013 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ/I.E.:   

ENDEREÇO COMPLETO:  

TELEFONE/FAX:   

REPRESENTANTE LEGAL:  

RG/CPF REPRESENTANTE LEGAL:  

 

 

 

Declaramos que, 

nos preços indicados em nossa proposta estão computados todas as despesas de transporte, os 

tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem. 

O prazo de validade de nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da 

licitação. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a Ata de 

Registro de Preços no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr. 

_________________________________________, carteira de identidade nº ___________, CPF nº 

______________, _______________(profissão), ___________________(função na empresa), 

residente a Rua, Avenida_______________________________ nº______, em _____________ 

(Cidade), como responsável desta empresa. 

Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com 

nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta _________________ (corrente) de nº 

_________________, Agência nº ________, do Banco ________________, na forma como definido 

na Resolução do Banco Central nº 2.882, de 30/08/2001. 

O fornecimento do serviço será feito no conforme disposição do Edital, após a solicitação, através de 

ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo Setor de Compras da FUNDECC. 

Prazo de pagamento será até no máximo 05 (cinco) dias após a emissão da nota fiscal e aprovação do 

responsável pela execução do objeto. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

pregão e seus anexos. 

 

Local,__________ de_________ de 2013 

 

- ☞ Assinatura do Represente Legal 

- ☞ RG e CPF 

- ☞☞☞☞Carimbo CNPJ do Proponente 

Item Descrição Unid Quant Valor Unit Valor Total 

01 Mão de obra rural Diária 5.500   
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

Processo nº xxxx 

Pregão Eletrônico nº __/20__ 

Aos _____dia(s) de mês de _______ de dois mil e doze (__/__/2013), 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, 3.931/2001, e 4.342/2002, das 

demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico-Registro de Preços nº 0xx/2013, 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 em 

fornecimento de mão de obra rural, 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 Unid Quant. 

 

Valor Unit 

 
Valor Total 

 

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da sua assinatura, com 

eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento 

em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

As especificações técnicas constantes no Processo Eletrônico xxxxxx integram esta Ata de Registro de 

Preço, independentemente de transcrição. 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da FUNDAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL -FUNDECC e do Fornecedor Beneficiário.  

 

Lavras/MG,_____ de ______________ de 20___.  

 

FUNDECC 

[autoridade da FUNDECC competente para assinar a Ata de Registro de Preço] 

 

[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] 

 


