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               EDITAL  PREGÃO ELETRÔNICO SRP  Nº 09/2018  

                                REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO:2018.11.05.0009  

REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM E LOTE 

DATA: 23/11/2018 

HORÁRIO: 09:00 

 LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 
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 02 de 13 de março de 2015, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
pelo sistema de  registro de preço para a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços para  fornecimento eventual   de gases medicinais, industriais e 
especiais, engarrafados, incluindo cessão dos cilindros em regime de comodato  . O 
procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Leis 10.520/02, Decreto 5.450/05, e demais 
normas, 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. O objeto da presente licitação é o registro de preços para  fornecimento eventual   de gases 

medicinais, industriais e especiais, engarrafados, incluindo cessão dos cilindros em regime de 

comodato,  para atender  diversos laboratórios,  de funcionamento ininterrupto, especificamente nas 

atividades de pesquisas científicas, desenvolvimento de novas tecnologias ligadas aos contratos e 

convênios gerenciados pela FUNDECC,   pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

 

1.1. A licitação será dividida em item e lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela 

constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem 

de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.2. Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema 
Eletrônico – COMPRASNET e as especificações constantes no Termo de Referência deste Edital 
e seus anexos, prevalecerão as últimas. 

 

II - DA DESPESA 

 
1.1 2     A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 100.711,67 
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(cem mil, setecentos e onze reais e sessenta e sete centavos) conforme planilha, Anexo III. 

2.1  Nos itens de contratação cujo valor estimado NÃO SUPERE o montante de valor de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) somente poderão participar Micro Empresas – ME ou Empresas de 
Pequeno Porte – EPP, na forma do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei complementar 147 de 07 de agosto de 2017 e do artigo 1º do Decreto nº 
8.538/15. 
 

III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.1. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 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 à Fundecc responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
 

3.2. Não poderão participar deste Pregão o empresário (empresário individual ou sociedade 
empresária) que: 
 

3.2.1. Não estejam credenciadas no SICAF; 
 
3.3.1. Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que seja a modalidade de 
constituição, conforme justificativa em anexo ao processo SIGED nº 21158.000027/2017-35, fls. 
14; 

 
3.3.2. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, 
qualquer pessoa que seja diretor ou empregado da Fundecc; 
 
3.3.3. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública ou sanção de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Fundecc, na forma do 
art. 87, inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93 ou, ainda impedido de licitar e contratar com a União, 
na forma do art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 
3.3.4. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, comprovado 
por meio de Estatuto ou Contrato Social. 
 
3.3.5 Empresas ou sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 
3.3.6. Licitante que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
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3.3.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei 
nº 9.605/98. 
 
3.3.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
8.666/93. 
 

3.3.9 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

b.  assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

c. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

d. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

e. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição.  

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009 
 
3.4 Em hipótese nenhuma os serviços deverão ser terceirizados ou subcontratados 
 
IV – DA PROPOSTA 

 

4. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente 
a fase de recebimento de propostas. 
 

4.1. O licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços 
de forma detalhada, descrevendo o objeto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazo 
de validade, de garantia e de entrega, bem como os valores unitários e o total, sob pena de 
desclassificação de sua proposta. 

 
4.2 Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 
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4.3. 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. 

 

4.4. 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. 

 

4.6.  As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

4.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
 

4.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
 

4.9. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 

4.10. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da ata de 
registro de preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 

4.11.    A classificação das propostas será pelo critério de menor preço, aferido na forma definida 
no presente edital, sendo adjudicado à empresa licitante que apresentar o lance de menor valor 
pelo item e atenda às exigências editalícias. 

 
4.12.   Se for o caso, o licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios 

de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 

V – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

5. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

5.1. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

5.2. 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. 
 

VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
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6.1. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

VII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

 

7. 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. 
 

7.1. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 
 

7.2. 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. 
 

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

7.4. 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. 

 

7.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
 

7.6. 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. 
 

7.7. 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.comprasgovernamentais.gov.br. 
 

7.8. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

 

7.9. 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. 

 

7.9. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A 

da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010 e conforme 

estabelecido no termo de referência/projeto básico. 
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7.11.  Se for o caso, as margens de preferência estabelecidas por decretos específicos deverão 

ser mencionadas no Termo de Referência/Projeto Básico de acordo com o tipo de cada item 

licitado. Nesse caso, para cada decreto deve-se inserir a regra de preferência nele fixada, a 

exemplo dos Decretos ns. 8.184 e 8.194, de 2014, para os quais o direito de preferência previsto  

no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, poderá ser exercido somente após a aplicação das 

margens de preferência de que trata o seu art. 1º. 

7.12. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não 

tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas 

de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins 

de aceitação pelo Pregoeiro. 

7.12.1 Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se- 

á a proposta classificada em primeiro lugar. 

 

VIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

8.1. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no caso 
de lances para itens abertos à participação ampla, após a etapa de lances, sendo verificado o 
empate, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para empresas 
enquadradas na definição de microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta de licitantes não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 123/2006. 
 

8.2. Para efeito do item 8.1., ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
8.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada, 
automaticamente pelo sistema, para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
da etapa de lances, sob pena de preclusão do direito de preferência na contratação; 
 
8.2.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada não apresente 
nova proposta abaixo da proposta originalmente vencedora, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 9.1.1, na ordem 
classificatória, para exercício do mesmo direito; 
 
8.2.3.’Caso nenhuma das microempresas e empresas de pequeno porte apresentem propostas 
abaixo da proposta originalmente vencedora, o objeto licitado será adjudicado à licitante que a 
tiver apresentado, independente do empate ficto estabelecido pela Lei Complementar 123/2006. 
 
8.2.4.    O disposto no subitem 8.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.2.5.     Caso o presente edital contenha reserva de localização geográfica, na forma do § 3º do 
art. 48 da Lei Complementar 123/2006, conforme justificativa constante do termo de 
referência/projeto básico, para adjudicação do objeto à microempresa ou empresa de pequeno 
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porte, está deverá ofertar o valor, no mínimo, 10 % (dez por cento) abaixo do melhor preço 
ofertado. 

 
IX - DA NEGOCIAÇÃO 

 

9. 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. 

 

9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
 X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

10. O licitante declarado vencedor  será convocado a anexar sua proposta final  em arquivo não 
editável (tipo pdf, ), no prazo de até 2 (duas) horas, a contar da convocação feita no chat e  
juntamente com a documentação de habilitação. 

 

10.1.Os documentos remetidos via fac-símile ou por meio do endereço eletrônico deverão ser 
encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 
solicitação do Pregoeiro, à Fundecc, no endereço constante neste edital. 
 
10.2. 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. 
 
10.3. O Pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto. 
 

10.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
Fundecc ou, ainda, para orientar sua decisão. 

 
10.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 
10.6. 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 instalações 
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
10.7. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição 
de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem 
necessitem de ajustes aos valores estimados pelo Fundecc. 

 

10.8 Não serão aceitas propostas com valores global e unitário superiores aos estimados ou com 
preços manifestamente inexequíveis. 

 

10.9 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com 
os de mercado do objeto deste Pregão. 
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10.10 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da 
Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

 

10.11  Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas 
pelo Pregoeiro. 

 10.12 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da  margem 

de    preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio  eletrônico, 

com posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da  caracterização do 

produto manufaturado nacional, nos termos do(s) Decreto(s) específicados no Termo de 

Referência/projeto básico. 

 10.13 A licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 

regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá  usufruir 

da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

10.14   Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 

reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

 
XI - DA HABILITAÇÃO 

 

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao .SICAF; 

11.2 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 

Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

11.3 Habilitação jurídica  

11.3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.3.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

11.3.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

11.3.4 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

11.3.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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11.3.6 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro 

Empresarial e Integração - DREI.  

11.3.7 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

11.3.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

11.4 Regularidade fiscal e trabalhista 

11.4.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

11.4.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

11.4.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

11.4.4 Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

11.4.5 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

11.5 Qualificação Econômico-Financeira  

11.5.1 certidão negativa de falência, em processo de dissolução ou liquidação, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica;  

11.5.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

11.5.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 

exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

11.5.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

mailto:cplfundecc@gmail.com


                                                          FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 
                                                Campus Universitário - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-000 - LAVRAS-MG 

                                                  Fone: (35) 3829 1911           E-mail: cplfundecc@gmail.com 
 

 

11.5.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 

das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 

Ativo 
Circulante 

Passivo 
Circulante 

 

11.5.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 

1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez) do valor estimado da contratação ou do item 

pertinente.  

11.6 Qualificação técnica 

11.6.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o licitante prestou, ou está prestando o objeto ora licitado no 

âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente, 

pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da presente licitação, sendo 

admitido o somatório de atestados quando se referirem à execução de serviços/fornecimento similares e 

compatíveis com as características e quantidades, desde que prestados simultaneamente, e ainda:                             

              a) somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

             b) o licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 

deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços/fornecimento, comprovando que a licitante gerencia, no âmbito de sua atividade econômica 

principal e/ou secundária especificadas no seu contrato social, registrado na junta comercial 

competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB. 

11.6.2. Contrato de Distribuição Autorizado  

11.7 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  
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11.8 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), 

no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante 

autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 

documentação por meio do e-mail cplfundecc@gmail.com.Posteriormente, os documentos serão 

remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 

ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, para análise, no prazo de 2 (dois) dias úteis após encerrado o prazo para o 

encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload). 

11.8.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

11.9 Em relação aos licitantes cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica e à regularidade 

fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

11.9.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

11.9.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou 

na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no 

prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,  

11.9.3 sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme 

estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

11.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.10.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

11.11 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período,  

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

11.12 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão 

pública. 

11.13 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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11.14 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

11.15 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

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

11.16.Além das documentações  citadas acima o vencedor deverá ainda enviar a cópia do contrato 

de distribuidor autorizado. 

 
XII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
12.  Até 2 (dois) dias, úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital do Pregão, na forma eletrônica (Art. 18 do Decreto n.º 5.450, de  
 
31 de maio de 2005), através de e-mail constante da capa deste edital, devendo a impugnação 
conter todos os dados da impugnante (nome, CNPJ, endereço e e-mail), para competente resposta. 
 
12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da seção pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet no endereço eletrônico constante da capa deste 
edital 
 
12.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
12.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
 
12.4. A impugnação, não terá efeito suspensivo, ressalvada a hipótese manifestação expressa do 
pregoeiro neste sentido. 

 
 XIII – DO RECURSO 

 
13. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 
intenção de recurso. 
 
13.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao 
licitante vencedor. 
 
13.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo próprio do sistema. 
 

13.3. 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 da recorrente. 
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13.4. 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. 
 
13.5. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 
 
13.6. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13.7 O recurso interposto, não terá efeito suspensivo, ressalvada a hipótese de manifestação 
expressa do pregoeiro neste sentido. 
 
XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
14. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
 
14.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (Art. 27 do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
14.2. Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será convocado para assinar o Ata 
de Registro de Preços com a Fundecc no prazo de 5 (cinco) dias da convocação (§ 1º, Art. 27 do 
Decreto n.º 5.450 , de 31 de maio de 2005). 
 
14.3. Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência 
do ajuste (§ 2º, Art. 27 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
14.4. Se a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior ou quando, 
injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser convocada outra 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação. 
 

XV – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.  Após homologado o resultado deste Pregão, a Fundecc, por meio de seu Órgão Gerenciador, 
convocará o primeiro licitante classificado, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
15.1 A FUNDECC convocará formalmente o licitante vencedor, informando o local, data e hora 
para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. 
 
15.2 A ata de registro de preços implica compromisso de fornecimento ou da prestação de serviço 
nas condições estabelecidas. 
 
15.3. O prazo para que o licitante vencedor compareça após ser convocado, poderá ser 
prorrogado, uma única vez e por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
FUNDECC. 
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15.4. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o 
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

15.5. No caso de o primeiro licitante classificado, 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. 

 
15.6. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço será considerado documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, conforme o 
artigo 14 do Decreto nº 7.892/2013. 
 
15.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
sendo assegurado ao fornecedor beneficiário do registro, preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 

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

 
16. A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será 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, excluindo-se da contagem o dia 
do começo e incluindo-se o do vencimento, segundo os termos do art. 110, da Lei 8.666/93. 
 

XVII – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
17. A FUNDECC, como gerenciadora da Ata, será a 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. 
 
17.1. A convocação do fornecedor beneficiário pela Contratante será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 
 
17.2. 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. 
 
17.3. Quando comprovada a hipótese acima, a Fundecc poderá indicar o próximo fornecedor ao 
qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação 
de penalidades. 

 
XVIII – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

 
18. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
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fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
 

18.1 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Fundecc convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 

 
 

18.1.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

18.1.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

 
18.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, a Fundecc poderá: 

18.2.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

18.2.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
18.3 Não havendo êxito nas negociações, a Fundecc deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
XIX – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

19.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

19.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

19.1.2. não receber a Ordem de fornecimento no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

19.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

19.1.4. 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. 
 

19.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.4, desta 
seção seá formalizado por despacho, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.3. 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: 

19.3.1. por razão de interesse público; 
 

19.3.2. a pedido do fornecedor. 
 
19.4. Após a assinatura do contrato/OCS ou da homologação da Ata, caso a contratada vier a 
sofrer processo de cisão, incorporação e fusão, demonstrado o interesse público, o contrato será 
mantido desde que a empresa sucessora cumpra todos os requisitos de habilitação exigida pelo 
edital. 
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XX – DAS SANÇÕES 

 

20. 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 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação e 
demais cominações legais, nos seguintes casos: 

 
 

20.1. Cometer fraude fiscal; 
 

20.2. Apresentar documento falso; 
 

20.3. Fizer declaração falsa; 
 

20.4. Comportar-se de modo inidôneo. 
 

20.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços; 
 

20.6. Não assinar da Ordem de Compra/Serviço no prazo estabelecido; 
 

20.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
 

20.8. Não mantiver a proposta; 
 

20.9. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 
8.666/93. 
 

20.10. As penalidades decorrentes da inadimplência na execução da obrigação assumida, após 
o recebimento da Ordem de fornecimento serão processadas e aplicadas nas hipóteses e segundo 
os procedimentos e percentuais constantes do Termo de Referência/Projeto Básico e da própria 
Ordem de fornecimento. 
 
20.10.1 Cabe a cada órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preço ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
XXI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21. Ao Ordenador de Despesa 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. 
 

21.1. A anulação do pregão induz à anulação da Ata e dos Contratos ou Ordem de 
Compra/Serviço emitidas. 

 

21.2. 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 da obrigação. 
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21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 
de classificação e habilitação. 

 

21.4. 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. 

 

21.5. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, 
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 

21.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

 

21.7. 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. 

21.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste edital, prevalecerão 
as últimas. 

 

21.9. 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 nº 10.520/2002. 

 
XXII – DO FORO 

 
22. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pela Justiça Federal, Subseção 
  
Judiciária de Lavras, Estado de Minas Gerais, por força do disposto no art. 109, I, da 
Constituição Federal e do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 
XXIII – DOS ANEXOS 

 

23. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de Proposta 
ANEXO III - Planilha de formação de preços 
ANEXO  VI -  Ata de registros de preços  

 
Lavras, xx de xxxxxxxxx de 2018. 

 
 

                                                                       Eriwelton Vilela Coelho 

Pregoeiro                    
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                                                           ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Fornecimento eventual   de gases medicinais, industriais e especiais, engarrafados, incluindo 

cessão dos cilindros em regime de comodato, para atende diversos laboratórios, de funcionamento 
ininterrupto, especificamente nas atividades de pesquisas científicas, desenvolvimento de novas 
tecnologias ligadas aos contratos e convênios gerenciados pela FUNDECC, 

 
2. ESTIMATIVA DE CONSUMO 
 

                                                                                                 LOTE I  

ITEM QUANT DESCRIÇÃO 

1 100M3 HÉLIO ULTRA PURO 5.0 

2 100M3 HIDROGÊNIO 5.0  

3 100M3 AR SINTÉTICO 5.0 

4 200M3 NITROGENIO GASOSO 99,5% 

5 100M3 ARGONIO 5.0  

6 500M3 OXIGENIO MEDICINAL 

7 200M3 OXIGENIO INDUSTRIAL 

                                                                                                 LOTE II  

8 100KG ACETILENO 2.8 

9 100KG OXIDO NITROSO AA  

10 100KG DIÓXIDO DE CARBONO 4.0 A.P 

ITEM 

11 1000LTS NITROGENIO LÍQUIDO 

 
 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

4. Atender as necessidades didáticas dos laboratórios de graduação e pesquisas relacionadas 

aos contratos e convênios gerenciados ela FUNDECC. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrir as despesas estão previstos 

especificamente nas atividades de pesquisas científicas, desenvolvimento de novas tecnologias 

ligadas aos contratos e convênios gerenciados pela FUNDECC 

 
6.OBRIGAÇÕES DA FUNDECC 
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a) Transmitir, por escrito, diretamente à Contratada, todas as instruções e reclamações, salvo 
em caso de urgência, quando poderá fazê-lo ao empregado da Contratada que efetua a entrega, 
por telefone ou ainda por outro meio, fazendo a respectiva comunicação escrita tão logo seja 
possível; 
 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, devidamente identificados, para 
executarem a entrega do(s) produto(s); 

 

c) Supervisionar a execução da entrega, conferindo as quantidades fornecidas e assinando os 
recibos e atestando as notas fiscais. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a) Dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passa a integrar este Instrumento, 
independentemente de transcrição; 

 

b) Entregar o(s) produto(s) no endereço indicado na solicitação , fazendo-se acompanhar por 
um responsável do local  que deverá atestar o recebimento com nome legível e função para 
recebimento e conferência das quantidades fornecidas; 

 

c) Atender, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, aos chamados para entrega de 
emergência, contadas a partir da solicitação, bem como, excepcionalmente, mediante solicitação 
da fundecc, fazer entrega extra do(s) produto(s) em dias determinados; 

 

d) Zelar para que seus empregados utilizados na entrega do(s) produto(s) estejam devidamente 
credenciados, portando cartão de identificação; 

 

e) Adotar todos os critérios de segurança necessários à execução deste Contrato, inclusive 
aqueles relativos ao acondicionamento e transporte do(s) produto(s); 
 

f) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, inclusive os que resultarem, direta ou 
indiretamente, de atos ou omissões de seu s empregados ou prepostos, a qualquer título, às 
instalações, patrimônio e pessoal da FUNDECC, procedendo, imediatamente, o respectivo 
reembolso; 

 

g) Prestar, sempre que consultada, todos os esclarecimentos técnicos solicitados pela FUNDECC 
relacionados com este Contrato, atendendo pronta e imediatamente às reclamações que 
porventura lhes forem apresentadas; 

 

h) Manter rigoroso controle de qualidade do(s) produto(s) fornecido(s), o(s) qual(is) 
deverá(ão) estar de acordo com as especificações e condições adequadas para seu uso, bem 
como, responsabilizar-se pela aquisição do(s) produto(s) junto aos produtores/distribuidores, 
conforme o caso; 
 

i) Atender às demandas da FUNDECC na exata medida de suas necessidades, garantindo a 
entrega do(s) produto(s) solicitado(s); 

 

j) Comunicar à FUNDECC, por escrito, justificadamente, as ocorrências que por ventura 
venham a acontecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do evento. 
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k) Os cilindros deverão ser oferecidos em sistema de empréstimo (comodato) entre a empresa 
vencedora e a FUNDECC e deverão ser identificados. 

 

l) Havendo necessidade de quantidade extra de cilindros, deverão ser fornecidos em regime 
de comodato. 

 

7. FORMA DE CONTRATAÇÃO 
 

7.1. Será firmado entre a FUNDECC e a empresa  vencedora a CONTRATAÇÃO  no prazo de 
até 5 dias a partir da convocação e posterior Autorização de fornecimento 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

A FUNDECC poderá revogar a  contratação, por interesse público, antes da celebração do 
contrato, ou anulá-la, por ilegalidade, constatada de ofício, ou mediante provocação de terceiros, 
sempre, em ambas as situações, através de despacho fundamentado. 

9. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 
9.1 O prazo de entrega não poderá ser superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da  
solicitação pela FUNDECC. 

 

10. DO RECEBIMENTO 
 

10.1 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega executada em desacordo com as 
condições contratuais. 

 

10.2 Todos os produtos de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações constantes 
neste termo. 

11. PAGAMENTO 

 

11.1 A FUNDECC efetuará o pagamento até o 10º (décimo quinto) dia útil, contados a partir do 
recebimento da documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal). 

 

11.2 Em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 306 de 12/03/03 a FUNDECC 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 

 
 
 
 

RILKE TADEU FONSECA DE FREITAS 
DIRETOR EXECUTIVO 
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  ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço n°  / – 
FUNDECC  , apresento nossa proposta de preço para  , 
conforme abaixo especificado: 
 
LOTE/ITEM  
 

ITEM QUANTI 
DADE 

ESTIMA 

DA 

DISCRIMINAÇÃO PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

  (Descrição completa, de acordo 

com o Anexo I) 

 

  

 
Preço total estimado da proposta R$  (por extenso) 

 
Prazo de validade da proposta:  (no mínimo: 60 (sessenta) dias). 

 
A entrega dos produtos para o solicitante ocorrerá de acordo com as especificações contidas no 
Anexos deste Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º     / – FUNDECC  . 

 

Oferecemos garantia de validade dos produtos pelo prazo de  . 
 

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais. 

 

Estamos cientes e aceitamos as condições do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º      / – 
FUNDECC  , especialmente as fixadas para pagamento e entrega dos produtos, contidas 
na ata de registro de preços. 

 

Local e data 
Diretor ou representante legal - Identidade 

Nome legível/Carimbo da empresa 
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ANEXO III 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS MÉDIOS 

ITEM QUANT Unid  DESCRIÇÃO 

EMPRESA 
A  

EMPRESA 
B  

EMPRESA 
C  

EMPRESA 
D 

VALOR 
MEDIO 
TOTAL 

VALOR 
MÉDIO UNIT 

VALOR MÉDIO 
GLOBAL 

1 100 M³ 
HÉLIO ULTRA PURO 
5.0 R$ R$ 180,00 R$ 210,00 R$ 200,00 R$ 590,00 R$ 196,67 R$ 19.666,67 

2 100 M³ HIDROGÊNIO 5.0  R$ 180,00  R$ 136,00 R$ 130,00 R$ 446,00 R$ 148,67 R$ 14.866,67 

3 100 M³ AR SINTÉTICO 5.0  R$ 82,00 R$ 99,75 R$ 95,00 R$ 276,75 R$ 92,25 R$ 9.225,00 

4 200 M³ 
NITROGENIO 
GASOSO 99,5% R$ 30,00  R$ 26,25 R$ 25,00 R$ 81,25 R$ 27,08 R$ 5.416,67 

5 100 M³ ARGONIO 5.0   R$ 88,00 R$ 36,75 R$ 35,00 R$ 159,75 R$ 53,25 R$ 5.325,00 

6 500 M³ 
OXIGENIO 
MEDICINAL  R$ 13,00 R$ 14,70 R$ 14,00 R$ 41,70 R$ 13,90 R$ 6.950,00 

7 200 M³ 
OXIGENIO 
INDUSTRIAL  R$ 12,00 R$ 12,60 R$ 12,00 R$ 36,60 R$ 12,20 R$ 2.440,00 

8 100 KG ACETILENO 2.8 R$ 110,00  R$ 89,25 R$ 85,00 R$ 284,25 R$ 94,75 R$ 9.475,00 

9 100 KG OXIDO NITROSO AA  R$ 90,00  R$ 93,45 R$ 89,00 R$ 272,45 R$ 90,82 R$ 9.081,67 

10 100 KG 
DIOXIDO DE 
CARBONO  R$ 42,00 R$ 61,95 R$ 59,00 R$ 162,95 R$ 54,32 R$ 5.431,67 

11 1000 Litros 
NITROGENIO 
LÍQUIDO R$ 20,00  R$ 6,50 R$ 12,00 R$ 38,50 R$ 12,83 R$ 12.833,33 

          R$ 100.711,67 

 
 

1.2 O valor de referência foi baseado em cotações realizadas no mercado, com valor total estimado 

para a contratação em 12 meses de R$ 100.711,67 (cem mil, setecentos e onze reais e sessenta 

e sete centavos). 

1.3 Foram utilizados quatro orçamentos e como referência os três melhores preços para composição das 
médias dos preços. 
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ANEXO IV  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos  dia(s)  de mês de  de dois mil e dezoito ( / /2018), 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/2018 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 em  prestação de serviços de fornecimento 
eventual de gases especiais mediante entrega parcelada e com a cessão de cilindros de 
armazenamento em regime de comodato, para atender as demandas dos convênios, 
contratos gerenciados pela FUNDECC.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: 

 

Empresa Classificada: 
 
 CNPJ: 
 VALOR  DA ATAL: R$  

 
DESCRIÇÃO DOS ITENS -    

 

                                                                                                 LOTE I  

ITEM QUANT DESCRIÇÃO 

1 100M3 HÉLIO ULTRA PURO 5.0 

2 100M3 HIDROGÊNIO 5.0  

3 100M3 AR SINTÉTICO 5.0 

4 200M3 NITROGENIO GASOSO 99,5% 

5 100M3 ARGONIO 5.0  

6 500M3 OXIGENIO MEDICINAL 

7 200M3 OXIGENIO INDUSTRIAL 
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                                                                                                 LOTE II  

8 100KG ACETILENO 2.8 

9 100KG OXIDO NITROSO AA  

10 100KG DIÓXIDO DE CARBONO 4.0 A.P 

ITEM 

11 1000LTS NITROGENIO LÍQUIDO 

 
 
    CLÁUSULA I – O OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento 
eventual de gases especiais mediante entrega parcelada e com a cessão de cilindros 
de armazenamento em regime de comodato, para atender as demandas dos 
convênios, contratos gerenciados pela FUNDECC. 

 

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 contrarrecibo 
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 
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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. 
 

3.5 Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, ”b”, “c” e “d” 
do item 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 V - PRAZO PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

 
A ordem de serviço deverá ser cumprida no caso dos exames no prazo máximo de 24h após o 
recebimento 
 

CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO 
 

6.1. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada, em nome da 
Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural. 
 

6.2. 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; 
 

6.3. 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. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão igualmente autorizados pelo Setor de Recursos Humanos-FUNDECC. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
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8.2. Cumprir a Ordem de Serviço 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; 

 
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 por registro de preços nº xx/2018 e seus anexos, as 
propostas da empresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, classificadas em 1º (s) lugares, 
respectivamente, no certame supranumerado, 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. 
 
9.3.Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, observadas as normas legais pertinentes. 
 

       9.4 A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da 
FUNDECC e do Fornecedor Beneficiário. 

 
Lavras - MG, ___de  ..................de 2018.     
 

                                                                      
Rilke Tadeu Fonseca de Freitas                            
 Diretor Executivo/FUNDEC          Representante Legal 
       RG: 
                                                                           CPF: 
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