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         EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.04/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº04 /2021 

PROCESSO Nº 29012/2021 

 

 

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 014 de 17 
de agosto  de 2020, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM  , nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei complementar 123/2006, Lei 
complementar 147/2014, Decreto nº 10.024/2019,  Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU - 
abril/2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

 

1- DO OBJETO  

A licitação tem como objeto a aquisição de silo para armazenamento de concentrado e sistema de 

abastecimento automatizado. Demais  condições,  quantidades, especificação  e exigências, estão 

estabelecidas  no Anexo I (Termo de Referência). 

 

2- DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO  

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização 

de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário discriminados a seguir: 

 
Dia: 23 de  fevereiro  de 2021 
Horário: 09 horas (horário de Brasília/DF) 

Endereço eletrônico: 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

Código UASG: 925390 

2.2. Não havendo expediente na FUNDECC ou ocorrendo qualquer fato superveniente, tal como 

instabilidade do sistema eletrônico COMPRASNET, que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do(a) Pregoeiro(a) em sentido contrário. 

2.3. Considerando os pressupostos legais do Decreto nº 5.450/05, e de modo a resguardar a ampla 

segurança, transparência e isonomia entre os licitantes, todos os procedimentos inerentes aos certames 

licitatórios da FUNDECC serão realizados unicamente por meio eletrônico, sendo que nenhum tipo de 

2.4. informação, esclarecimento, dúvida ou outras questões, será tratado mediante contatos do tipo 

telefônico ou presencial. Os contatos deverão se limitar ao endereço eletrônico100 

comissao.fundecc@ufla.br deste Edital quando se tratar de períodos antecedentes ao término da fase 

de disputa de lances. Após esta fase, as manifestações deverão ocorrer preferencialmente por meio do 

sistema eletrônico COMPRASNET ou por meio do referido endereço eletrônico, devendo seguir as 

orientações do(a) Pregoeiro(a). 

 

mailto:comissao.fundecc@ufla.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:%20comissao.fundecc@ufla.br
mailto:%20comissao.fundecc@ufla.br


 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 
                                                       Fone: (35) 3829 1878- e-mail: comissao.fundecc@ufla.br  

  

Assessoria Juridica FUNDECC 

Visto 

 

3- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Convenio 01.12.0489.04-Finep Ref. 0194/12 

 

4- DO CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem todas as exigências deste Edital e seus 

Anexos, bem como que estiverem previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores (SICAF) e perante o provedor do sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo 

Federal (COMPRASNET), no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal intransferível 

para acesso ao sistema eletrônico, sendo que o credenciamento e sua manutenção dependerão de registro 

atualizado no SICAF. 

4.3. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante legal, não cabendo ao provedor do sistema ou à 

FUNDECC responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros, devendo o licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema sobre qualquer 

irregularidade quanto ao uso da senha. 

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

4.5. Os licitantes serão responsáveis por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

4.6. Caso o licitante possua qualquer tipo de dúvida quanto à operacionalidade do sistema eletrônico, o 

mesmo deverá recorrer previamente ao manual do fornecedor disponibilizado no portal COMPRASNET, 

ou buscar auxílio junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) por meio de um de 

seus canais de comunicação. 

4.6.1. Não cabe a FUNDECC prestar ao licitante quaisquer informações ou orientações no tocante 

às funcionalidades do sistema, bem como buscar informações, esclarecimentos ou documentos 

junto ao provedor do sistema eletrônico, uma vez que os canais indicados no portal são os 

meios recomendados para estes fins e, ainda, pelo fato de que a FUNDECC não dispõe de 

acesso às ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor. 

4.6.2. O licitante é o único responsável por obter todas as orientações necessárias quanto às 

funcionalidades do sistema eletrônico COMPRASNET no tocante a modalidade licitatória em 

que almeja participar, cabendo a este, de maneira bastante antecipada, dotar-se de todas as 

informações e capacitações necessárias para fins de atuar no uso desta ferramenta, não cabendo 

 

recorrer ao DPL para o esclarecimento de dúvidas operacionais sobre o sistema eletrônico. 

4.7. Em face da Lei Complementar nº 147/14 e da Orientação Normativa nº 47, dada pela 

Portaria nº 124 da AGU, de 25 de abril de 2014, caso a presente licitação seja dividida em itens ou 

lotes/grupos, conforme indicação do Anexo I (Termo de Referência), será adotada a participação 
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exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte, de acordo com o que estabelece o art. 34 

da Lei nº 11.488/07, somente em relação aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior 

a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se houver, desde que não haja a subsunção a quaisquer das 

situações previstas pelo art. 10º do Decreto nº 8.538/15. 

4.8. Não poderá(ão) participar deste Pregão: 

a) Fornecedor suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a FUNDECC, durante 

o prazo da sanção aplicada; 

b) Fornecedor 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) Fornecedor impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada; 

d) Fornecedor em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução, liquidação, fusão, 

cisão ou incorporação; 

e) Empresas em recuperação judicial, cujo plano proíba a contratação com o Poder Público ou cujo 

plano não tenha sido, ainda, objeto de aprovação ou mesmo haja sido rejeitado pelo juízo 

recuperacional, nos termos do art. 52 da Lei nº 11.101/05; 

f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

g) Qualquer interessado que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

h) Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

i) Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

j) Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de Conciliação Judicial 

firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e a vedação de que trata a Súmula nº 281 do Tribunal de 

Contas da União. 

k) Consórcio de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5- DAS IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS  

5.1. 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 exclusivamente através do endereço 

eletrônico cplfundecc@gmail.com, até as 17h00min, no horário oficial de Brasília/DF. 

5.2. O Pregoeiro, com base em parecer dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e 

seus Anexos, bem como de outros setores técnicos da Instituição, decidirá sobre a impugnação no prazo 

de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data fixada para a abertura do certame. 

5.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, poderá ser designada nova data para a realização do certame. 

5.4. 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 
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cplfundecc@gmail.com. 

5.4.1 Não serão consideradas as impugnações e os pedidos de esclarecimentos encaminhados para outros 

endereços eletrônicos que não o supramencionado. 

5.5. O Pregoeiro, com base em parecer ou auxílio dos setores responsáveis pela elaboração do Termo de 

Referência e seus Anexos, quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, 

responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores 

à data fixada como limite para o recebimento das propostas. 

5.6. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos serão 

disponibilizadas exclusivamente nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br ou 

www.fundecc.org.br, cabendo aos licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e 

respectivos encaminhamentos nesses canais indicados. 

5.6.1 Não cabe ao FUNDECC qualquer responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos 

licitantes, decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas nos sítios acima mencionados. 

5.7. Serão imediatamente descartados pedidos de esclarecimentos que intencionem análise prévia de 

documentações ou descrições de modelos de produtos que o licitante almeja apresentar e/ou ofertar 

para a disputa do certame licitatório, haja vista que todas as análises serão efetuadas estritamente em 

momento oportuno, conforme o estabelecido no instrumento convocatório e de acordo com o princípio 

do julgamento objetivo. 

5.8. A FUNDECC não encaminhará respostas a impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos ao endereço 

eletrônico do requerente, com vistas a promover a ampla transparência a todos que tenham interesse 

no acesso a informações relativas aos certames licitatórios. As respostas serão disponibilizadas no 

portal www.fundecc.org.br . 

5.9. É indispensável que, previamente ao envio de quaisquer pedidos de esclarecimentos, o licitante 

consolide uma leitura plena e atenta do Edital e de seus Anexos, de modo que possa dirimir eventuais 

dúvidas ou, caso necessário, possa formulá-las e encaminhá-las de maneira conjunta. 

5.10. O Edital e seus respectivos Anexos serão disponibilizados no mesmo formato a todos os licitantes no 

portal www.fundecc.org.br. 

6.2 Caso o sistema eletrônico COMPRASNET não comporte algum Anexo do Edital, os arquivos 

serão disponibilizados no portal www.fundecc.org.br , sendo que não serão atendidas quaisquer 

solicitações, por parte dos licitantes, de envios de arquivos em formatos distintos daqueles 

inicialmente fornecidos, não cabendo insistências ou contatos telefônicos. 

6- DA PROPOSTA COMERCIAL  

6.3 As propostas comerciais deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, devendo conter 

obrigatoriamente, sob pena de desclassificação: 

a) O preço unitário e total do item cotado, como estabelecido no Anexo I (Termo de Referência), 

formulado em moeda nacional, considerando-se 4 (quatro) casas decimais, devendo estar incluídos 

todos os custos com frete, tributos, seguros, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e 

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

6.2.1 A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
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dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° 

do artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 

6.2.2 Em se tratando de microempreendedor individual (MEI), o licitante deverá incluir, no campo 

das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição 

prevista no art. 18-B da Lei Complementar nº 123/06. 

6.2.3 Os licitantes podem apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida como 

referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais 

vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem 

a exequibilidade da proposta por meio de documento assinado e apresentado na fase de 

aceitação das propostas. 

6.3 Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas no presente Edital e a 

descrição publicada no sistema eletrônico COMPRASNET, prevalecerão as constantes deste Edital, 

publicado no endereço eletrônico www.fundecc.org.br. 

6.4 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa proponente deverá ser o mesmo 

da que efetivamente irá fornecer o objeto da presente licitação que também será verificado no 

contrato social. 

6.5 Até o horário marcado neste Edital para abertura da sessão de lances, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente apresentada. 

6.6 O prazo de validade das propostas comerciais será de 60 (sessenta), contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida neste Edital. 

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

7.2 Na data e horário previstos neste Edital terá início a sessão pública do Pregão com a divulgação das 

propostas de preços e início da etapa de lances no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.3 Os licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico COMPRASNET durante 

todas as sessões públicas do Pregão, mesmo após o encerramento da etapa de lances, ficando 

responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios por sua desconexão ou pela 

inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema. 

7.4 O Pregoeiro analisará as propostas apresentadas, com a prerrogativa de desclassificar 

motivadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

7.5 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

7.7 Ocorrendo empate de preços nas propostas comerciais, anteriormente à fase de lances, e não 

sendo ofertados lances, de acordo com os registros do sistema eletrônico COMPRASNET, 

prevalecerá como melhor proposta aquela que for recebida primeiro pelo sistema, conforme 

registro de lançamento, sendo então declarada vencedora. 
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7.8 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

 

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 

8.2 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos de preços 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico COMPRASNET. 

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

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

8.4 No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, se o sistema 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos 

realizados. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes. 

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

8.6 O sistema não aceitará dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro. 

8.7 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. 

8.8 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicialmente cadastrada 

no sistema eletrônico COMPRASNET. Caso o licitante apresente lances, mas em determinado 

momento desista de continuar ofertando-os, valerá o último lance por ele registrado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

8.9 Durante a etapa de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. 

 

8.11 O CRITÉRIO DE VALOR adotado é o ESTIMADO com intervalo mínimo entre os lances de 

R$ 100,00. 

8.12 O CRITÉRIO DE JULGAMENTO será o de menor preço por item 

8.13 Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação de sua proposta 

ou lance, poderá ser submetido a processo administrativo, em cumprimento do art. 7º da Lei nº 

10.520/02, para apuração da sua responsabilidade quanto à oferta de lance e posterior desistência ou 

não encaminhamento da proposta quando solicitada, observadas, ainda, as sanções administrativas 

previstas neste Edital. 

8.14 Caso o licitante tenha a intenção de requerer a exclusão de um lance, ainda durante a disputa de lances, 

ou requerer a desistência de sua proposta, considerando o término da disputa de lances, estas 

solicitações somente serão aceitas mediante envio de documento formal para o endereço eletrônico 

comissao.fundecc@ufla.br , durante a fase referente à solicitação, quais sejam, disputa de lances ou 
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aceitação. 

8.14.1 O documento formal deve ser devidamente elaborado, datado e assinado pelo licitante, com 

as justificativas da desistência e razões pelas quais solicita sua desclassificação, informando 

o item e o valor ofertado para o qual deseja solicitar o cancelamento. Ademais, no documento 

o licitante deve mencionar claramente que está ciente de que descumpriu o regramento do 

Edital e que está amplamente de acordo com as possíveis sanções que poderá sofrer, em 

consonância com o disposto neste instrumento convocatório. 

8.14.2 Nenhum pedido de desistência de proposta será aceito sem a observância das disposições 

acima mencionadas, de maneira informal ou diversa do estipulado neste Edital, uma vez que 

o pedido de desclassificação deverá integrar os autos que deram origem à disputa licitatória. 

8.14.3 O pedido de desclassificação de proposta deverá ser encaminhado exclusivamente por meio 

do endereço eletrônico indicado , com prazo limitado ao encerramento da fase de aceitação, 

sendo que, transcorrida esta fase, o pedido não mais será aceito, cabendo apenas o declínio no 

momento da assinatura da(o) Ata/Contrato. 

 

9 - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

9.2 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo 

próprio do sistema eletrônico COMPRASNET, que cumpre os requisitos legais para a qualificação 

como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural 

pessoa física, agricultor familiar de consumo, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido nos 

art. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/06 e 147/14. 

9.2.1 A assinalação, no campo do sistema eletrônico COMPRASNET, de que “não” cumpre os 

requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e 147/14 apenas produzirá 

o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto nesta Lei, mesmo que 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.3 No que se refere aos itens ou lotes/grupos cujo valor seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), se houver, após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 

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

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: 

9.3.1 A microempresa, a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema e sob pena de 

decair do direito concedido, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 

proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor máximo fixado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto 

deste Pregão. 

9.3.2 Não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 

forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no caput, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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9.3.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput desta condição, o sistema 

eletrônico COMPRASNET fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 

convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de 

desempate. 

9.4 Serão exigidos do microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte 

os documentos contábeis relacionados no item 11 deste Edital. 

9.4.1 Microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte estão 

liberados da apresentação do Balanço Patrimonial somente para fins fiscais e não para 

efeito de participação em licitações. 

 

10 - DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS  

10.2 - Encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, examinará as 

propostas classificadas em primeiro lugar quanto à compatibilidade com as especificações técnicas 

do objeto descritas no Anexo I (Termo de Referência) e ao preço ofertado. 

10.3 - O critério de julgamento das propostas será o de Menor Preço. 

10.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: 

a) Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades. 

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas no Anexo I (Termo de Referência). 

c) Apresente preço final superior ao valor máximo estabelecido no ato convocatório. 

d) Apresente preço que seja manifestamente inexequível. 

e) Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço. 

10.4.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 

artigo 43 da Lei n° 8.666/93, a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta. 

10.4.2 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 

e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam o 

pedido. 

10.4.3 Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da 

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço 

ofertado, e desde que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação. 

10.4.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e 

exequibilidade da proposta. 
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10.4.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documentos complementares, por meio 

do sistema eletrônico COMPRASNET, no prazo indicado no chat do referido sistema, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

10.5 Se a proposta que apresentou o menor lance não for aceitável ou se o licitante não atender às 

exigências de habilitação contidas no item 11 deste Edital, o Pregoeiro examinará a proposta 

subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 

atenda às exigências deste Edital. 

10.6 O Pregoeiro poderá encaminhar, através do sistema eletrônico COMPRASNET e com 

acompanhamento por todos os participantes, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance 

mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando os critérios de julgamento, 

não sendo admitido negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

10.7 Os licitantes com propostas vencedoras, consideradas assim após a fase de aceitação, deverão enviar 

para o endereço eletrônico cplfundecc@gmail.com , os seguintes dados: Razão Social, endereço 

completo, telefone, número do CNPJ/MF, dados bancários (nº do banco, nº da agência bancária, nº 

da conta corrente e nome da praça de pagamento), além do nome completo, RG e CPF, número do 

telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail) do representante (responsável) da 

empresa que irá firmar a contratação (assinar a ata), sempre mencionando no assunto do e-mail o 

número do Pregão. 

 

11 - DA HABILITAÇÃO  

11.2 Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o licitante detentor da melhor proposta 

ou lance classificado deverá apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação: 

a) Habilitação jurídica, regularidade fiscal federal, estadual e municipal, bem como 

qualificação econômico-financeira atualizadas, mediante consulta on-line a ser realizada pelo(a) 

Pregoeiro(a) ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF). 

a.1) Na qualificação econômico-financeira do SICAF, o licitante deverá apresentar resultado 

igual ou maior do que 1,00 (um) em todos os índices que medem a situação financeira (Liquidez 

Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente). Não apresentando tal resultado no tocante aos 

índices, o(a) Pregoeiro(a) inicialmente, ainda via sistema SICAF, verificará se o licitante possui 

Capital Social ou Patrimônio Líquido em valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado global da contratação. Caso contrário ou se o seu cadastro estiver desatualizado, o 

licitante deverá apresentar, nos termos do item deste Edital, as Demonstrações Contábeis (Balanço 

Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício) do último exercício social, relativamente 

à data da apresentação da proposta, para fins de comprovar que atende a um desses 

itens, isto é, índices contábeis ou Capital Social/Patrimônio Líquido no percentual citado 

anteriormente. 

a.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 

147/14, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da documentação ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 
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certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

a.1.1) A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas no caput, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei nº 8.666/93, e no art. 28 do Decreto nº 5.450/05, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

a.2) Em se tratando de microempreendedor individual (MEI), o licitante deverá apresentar, nos 

termos do item 11.5, o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 

 

11.2.1 - O licitante disponibilizará, somente quando solicitado pelo Pregoeiro e na forma de 

diligência, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos documentos 

apresentados na fase de habilitação, encaminhando, dentre outros documentos que possam vir 

a ser solicitados ao longo da realização do Pregão, cópia(s) do(s) contrato(s) que deu(ram) 

origem ao atestado de capacidade técnica, endereço atual da contratante, bem como quaisquer 

outros documentos que se façam necessários a fiel e correta análise e julgamento da 

habilitação. 

11.2.1.1 - O prazo para apresentação destes documentos será registrado e comunicado a todos 

os participantes por meio do sistema COMPRASNET, podendo ser encaminhado 

também por e-mail ao licitante cujo(s) documento(s) está(ão) sob análise e 

posteriormente divulgado a todos os interessados, considerando-se, assim, a prática 

de diligência prevista na Lei nº 8.666/93. 

11.2.1.2 Poderão ser realizadas quantas solicitações forem necessárias neste formato 

(diligência), até que todas as dúvidas possam ser sanadas pelo(a) Pregoeiro(a) e sua 

equipe de apoio. 

11.2.1.3 - O não atendimento da(s) diligência(s) no(s) prazo(s) definido(s) pelo Pregoeiro 

acarretará na inabilitação/desclassificação do licitante. 

11.2.1.4 - Para fins de habilitação, é inicialmente dispensável documentação suplementar 

para comprovação da legitimidade dos atestados fornecidos, cabendo sua 

apresentação somente quando diligenciado e respeitando o prazo legal que será 

estipulado para atendimento desta solicitação, sob pena de inabilitação no caso 

de não atendimento de qualquer uma das diligências que possam vir a ser 

realizadas ao longo da realização do certame. 

11.2.2 - A validade das certidões exigidas corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. 

Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a FUNDECC 

convenciona o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, 

ressalvada a hipótese de o licitante comprovar que o documento tem prazo de validade 

superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. 

11.3 - O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 
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a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas/CGU junto ao site do Portal da Transparência, no sítio 

www.portaltransparencia.gov.br. 

b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal da 

CNJ, no sítio www.cnj.jus.br. 

c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade Federal de Lavras. 

 

11.3.1 - Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do licitante 

em qualquer das consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro SICAF, no que se 

refere à FUNDECC, o mesmo será inabilitado. 

11.4 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões para verificar 

as condições de habilitação dos licitantes. 

11.5 - Todos os documentos solicitados pelo Pregoeiro, deverão ser remetidos, em arquivo único, por 

meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, no prazo de até 2 (duas) 

horas definido pelo Pregoeiro no chat do referido sistema. 

11.5.1 Dentro do prazo estabelecido no caput, poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante, 

tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua 

habilitação. Nesse caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova documentação 

hipótese em que o Pregoeiro fará novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”. 

11.5.2 No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da 

documentação pelo sistema eletrônico COMPRASNET, a documentação poderá ser enviada 

para o endereço cplfundecc@ufla.br deste Edital, sendo tal documentação divulgada 

posteriormente no site da FUNDECC para conhecimento de todos os participantes. 

11.5.3 Depois de transcorrido o prazo estabelecido no caput, ou a confirmação de envio dos 

documentos solicitados, via chat do sistema COMPRASNET, por parte do licitante, não serão 

considerados para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio de documentos de 

habilitação que deveriam/poderiam ter sido remetidos anteriormente. 

11.5.4 Os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com indicação do número 

de inscrição no CNPJ. 

11.5.5 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. 

11.5.6 Os documentos remetidos pelos licitantes na forma do caput poderão ser solicitados em 

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 

Pregoeiro. 

11.6 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. 
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11.7 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

11.7.1 Caso o(a) Pregoeiro(a), por algum motivo excepcional, solicite o encaminhamento de algum 

documento por remessa via correios, tal requerimento será registrado no chat do sistema 

eletrônico COMPRASNET. 

 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

12.2 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 20 (vinte) minutos, durante o qual 

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

COMPRASNET, manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese de suas razões. 

12.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do 

item anterior, levará a decadência do direito de recurso e consequente adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor. 

12.4 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

12.5 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 para, 

querendo, apresentar contrarrazões via sistema e em igual prazo, contado a partir do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

12.6 Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente. 

12.7 O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do objeto ao qual 

o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente 

recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 

12.8 O acolhimento do recurso implicará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.9 Caso o licitante possua dúvidas a respeito da forma de interposição dos recursos administrativos no 

sistema COMPRASNET ou em relação aos prazos legais, a FUNDECC orienta que o mesmo consulte 

o manual do fornecedor disponível no portal COMPRASNET, o qual contempla todas as orientações 

referentes a esse direito do licitante, bem como consulte as legislações que versam sobre a modalidade 

licitatória em disputa, não cabendo ao Pregoeiro prestar esclarecimentos adicionais acerca desse tema. 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.2 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

mailto:comissao.fundecc@ufla.br


 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL 

Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 
                                                       Fone: (35) 3829 1878- e-mail: comissao.fundecc@ufla.br  

  

Assessoria Juridica FUNDECC 

Visto 

 

14.1 A participação no presente Pregão implica na aceitação integral e irretratável de todas as condições 

exigidas neste Edital e nos documentos que dele fazem parte, bem como na observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor. 

14.2 A FUNDECC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, bem como revogá-lo, em qualquer de suas fases, por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba aos respectivos 

participantes direito à reclamação ou indenização. 

14.2.1 A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

14.3 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

FUNDECC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

14.4 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 ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

14.5 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. 

14.6 Presumir-se-ão como aceitos, para todos os efeitos, os prazos definidos neste Edital e em seus 

respectivos anexos. 

14.7 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas. 

14.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

FUNDECC. 

14.9 Os licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, 

mediante o acesso aos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fundecc.org.br, das 

eventuais republicações e/ou retificações de Edital ou quaisquer outras ocorrências que porventura 

possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da 

sessão pública. 

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

FUNDECC, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02. 

14.11 Todo e qualquer esclarecimento pertinente a este Pregão será sanado exclusivamente por meio de 

endereço eletrônico, nos termos do item 5.4 deste Edital. Nenhum esclarecimento a respeito do 

Pregão será prestado por telefone. 

14.12 Durante a realização do Pregão, a comunicação com o Pregoeiro dar-se-á exclusivamente por meio 

do chat do sistema eletrônico COMPRASNET, quando for o caso e o momento oportuno. 

14.13 A Comissão de seleção publica da FUNDECC desconsiderará todos os e-mails que tratam de 
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atividades sob responsabilidade de outros setores, tais como: envio de notas de empenho, envio de, 

contratos, envio de notas fiscais, pagamentos. Os contatos para tratar destes assuntos devem ser 

direcionados exclusivamente para o(s) respectivo(s) setor(es) responsável(eis). 

14.14 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser enviados exclusivamente através da opção “Enviar 

Anexo” do sistema eletrônico COMPRASNET, salvo se indicada pelo Pregoeiro outra forma de 

envio, o que será definido no chat do referido sistema. 

14.15 O Pregoeiro somente solicitará o envio de documentos de maneira diversa à supracitada nos casos 

de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentação pelo 

endereço eletrônico indicado neste Edital e/ou pelo sistema eletrônico COMPRASNET. 

14.16 Não serão considerados os documentos enviados por meio diverso ao solicitado pelo(a) Pregoeiro(a). 

14.17 O endereço eletrônico que deve ser utilizado para comunicação com o Pregoeiro, bem como para 

outros fins indicados neste Edital, com a devida menção ao número deste Pregão, é o: 

comissao.fundecc@ufla.br 

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

FUNDECC, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02. 

14.19 O Edital e seus Anexos serão disponibilizados gratuitamente na íntegra, em arquivo digital, no sítio 

www.fundecc.org.br. 

 

15 DOS ANEXOS  

19.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos: 

ANEXO I - Termo de Referência 

ANEXO II - Modelo de Proposta 

ANEXO III – Minuta do Termo de Contrato 

 

 

 

Eriwelton Vilela Coelho 

Pregoeiro 
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                                                                                         ANEXO I          

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº04 /2021 

PROCESSO Nº 29012/2021 

 

 

1. DO OBJETO 

 

   1.1 A licitação tem como objeto a aquisição de silo para armazenamento de concentrado e sistema de 

abastecimento automatizado.  

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 A aquisição dos silos  busca consolidar a estruturação do Centro de Pesquisa em Pecuária Leiteira (CEPE-

Leite) e colocá-lo em pleno funcionamento.Por isso é necessário adquirir alguns equipamentos que permitirá um 

avanço na qualidade e na quantidade das informações geradas nas pesquisas conduzidas pelos programas de pós 

-graduação e que possibilitará atender a um maior número de linhas, projetos e atividades de pesquisa. 

 

2.2 O sistema de ordenha voluntária robotizada Delaval VMS 300 adquirido para o FreeStall (CEPE-Leite) exige 

que os animais sejam alimentados com concentrado peletizado no momento da ordenha. A oferta de concentrado 

na ordenha é um dos estímulos para a entrada do animal no local de ordenha. Portanto, silos para armazenamento 

e descarga dos concentrados no local de ordenha em quantidade pré-definida por animal, são necessários. 

O sistema de ordenha permite que 3 tipos de concentrado sejam ofertados no momento da ordenha. Por isso a 

necessidade de adquirir 3 (três) silos para armazenamento da alimentação. 

 

2.2 O silos devem ter tecnologia adequada para comunicação com o robô, por isso a necessidade da 

compatibilidade com o sistema de ordenha robotizada marca DeLaval VMS V 300. Os alimentos concentrados 

serão armazenados nos três silos que serão adquiridos e alocados individualmente próximos ao robô de ordenha. 

 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

1 Silos de concentrado e sistema de abastecimento automatizado 

(3 silos. Max 360 kg/d) contendo: 3 sistemas alimentadores 

automáticos de ração, linha primária: 3 moeguinhas 

rotomoldadas, 3 acionamentos com motoredutor 1 CV trifásico, 

3 quadros de comando para 1 linha, 36 m de linha de 

alimentação (12 m/sistema – tubos retos, curvas e helicoide), 6 

sensores de aproximação (sensores de nível alto e baixo de ração 

no reservatório do VMS para o sistema ligar e desligar 

           

 

 

               3   
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Considerar na proposta: o Transporte, descarga e montagem dos silos e alimentadores dos silos no local. 

Local de entrega: Fazenda Palmital - Unnamed Road cep 37205000 Ijaci/Minas Gerais - Rodovia 

Lavras/MG - Ijaci/MG. 

 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

 

4. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o fornecimento do 

objeto. 

 

5. DA GARANTIA 

 

5.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, 

ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do funcionamento do equipamento , 

conforme proposta comercial. 

 

5.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem 

qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

 

5.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, 

por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas. 

 

5.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, 

compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias. 

 

5.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por 

outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou 

superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

 

5.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou 

defeito no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das 

dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada 

 

5.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante. 

 

5.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação 

automaticamente. Sensor capacitivo PNP 24/30VDC com 

contatos NA e NF com 30 a 40 mm de alcance de leitura). 

3 silos metálicos de chapa galvanizada, diâmetro de 1,70 a 2,00 

m, capacidade superior a 6,55 m3, 4,5 a 6 m de altura, equipado 

com escada, guarda corpo e saída de emergência. 

Transporte a Lavras e montagem dos silos e alimentadores dos 

silos. 

Garantia de 12 meses. 
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igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a 

garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos. 

 

5.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a 

apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para 

executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada 

o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

 

5.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da 

Contratada. 

 

5.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no 

contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, 

mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 

 

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

7.1. O objeto desta licitação será entregue na Fazenda Palmital - Unnamed Road cep 37205-000 Ijaci/Minas 

Gerais - Rodovia Lavras/MG - Ijaci/MG, com o acompanhamento do responsável pelo almoxarifado da 

Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural. 

 

7.1.1 A empresa será a responsável pelo desembarque do objeto sem custos para a Fundação. O almoxarifado 

da fundecc não dispõe de equipamentos para o desembarque do objeto. 

 

7.2 Todos os custos com frete, seguro, descarga bem como os serviços de montagem dos silos,  alimentadores dos 

silos e da rosca chupim no local, deverão estar inclusos. 

 

7.3 O prazo de entrega dos bens é de no máximo 90 dias corridos, contados do recebimento da autorização de 

fornecimento, em remessa única. 

 

7.3.1 O recebimento e aceitação do objeto se dará nas condições descritas abaixo: 

 

7.4. O recebimento será efetuado pelo solicitante, que emitirá o parecer sobre a adequação do produto entregue 

com as normas, condições e especificações contidas neste Termo; 

 

7.5 A montagem do silo depende em parte da Universidade Federal de Lavras, a empresa será acionada quando 

for para instalar. 

 

6.6. A Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural-FUNDECC se reserva o direito de recusar todo e 

qualquer material ou equipamento entregue em desacordo com as especificações ou que contenham qualquer tipo 

de vício ou defeito; 

 

7.6. No caso da recusa de qualquer item contratado, a contratada terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias 
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corridos, contados da notificação da contratante, para substituir o material ou equipamento por outro em perfeitas 

condições de uso, sendo que todas as despesas decorrentes da substituição correrão às suas expensas, não gerando 

qualquer obrigação adicional para a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural-Fundecc. 

 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal ou Fatura, após conferência do recebimento do objeto com o “aceito do professor responsável pelo 

recebimento” e funcinamento do equipamento. O pagamento será feito através de ordem bancária, para crédito 

em banco, agência e conta corrente jurídica indicados pelo contratado. 

 

 

8. ESTIMATIVA DE PREÇOS. 

 

15.1.2 O valor estimado para essa contratação é de R$ 50.175,00 (cinquenta mil cento e setenta e reais ). Porém 

o  o Convenio 01.12.0489.04 Finep 0194/12 dispoe de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para os três silos .  

A apuração do valor estimado em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os 

preços constantes em relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - 

www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), 

bem como Inc. II, III e IV do Art. 5º. A metodo matemático utilizado para a definição do valor estimado foi a 

média de preços.  

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade 

dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

 

 

 

 

  . 

Édila Vilela de Resende von Pinho Coordenadora 

Convênio 150/2012-Fnep Ref. 0194/12 
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                 ANEXO II  

                            MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº04 /2021 

PROCESSO Nº 29012/2021 

 

 

 

À Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural -FUNDECC 

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços: 

 

Item Descrição Qtde Marca/Modelo/

Fabricante 

Valor 

Unit 

Valor 

Total 

1 
 

 Silos de concentrado e 

sistema de abastecimento 

automatizado (3 silos. Max 

360 kg/d) contendo: 3 

sistemas alimentadores 

automáticos de ração, linha 

primária: 3 moeguinhas 

rotomoldadas, 3 

acionamentos com 

motoredutor 1 CV trifásico, 

3 quadros de comando para 

1 linha, 36 m de linha de 

alimentação (12 m/sistema 

– tubos retos, curvas e 

helicoide), 6 sensores de 

aproximação (sensores de 

nível alto e baixo de ração 

no reservatório do VMS 

para o sistema ligar e 

desligar automaticamente. 

Sensor capacitivo PNP 

24/30VDC com contatos 

NA e NF com 30 a 40 mm de 

alcance de leitura). 

3 silos metálicos de chapa 

galvanizada, diâmetro de 

1,70 a 2,00 m, capacidade 

superior a 6,55 m3, 4,5 a 6 

m de altura, equipado com 

escada, guarda corpo e 

saída de emergência. 

Transporte a Lavras e 

montagem dos silos e 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R$ R$ 
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alimentadores dos silos. 

Garantia de 12 meses. 

 
 

Prazo de validade da proposta:( por extenso) . 

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:(por extenso) dias . 

GARANTIA :  

 

Declaramos que no valor proposto estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 

bens. 

 

Declaramos que no valor proposto todos os custos com frete, seguro, descarga bem como os serviços de instalação 

estão inclusos. 

Declaramos estar cientes de que a Fundecc não dispõem de equipamentos para o desembarque do objeto. 

 

EMPRESA:  . 

CNPJ:    . 

ENDEREÇO:     . 

TELEFONE:   . 

E-MAIL:     . 

 

Assinatura do representante legal da empresa 
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                                                                                        ANEXO III 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  

 

PROCESSO Nº 29012/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº04 /2020 

 

 

MINUTA          DE          CONTRATO 

 PAR

A AQUISIÇÃO DE SILO PARA 

ARMAZENAMENTO, conforme condições 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital  e  

seus  anexos  Nº  

 /2020 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL  

e 

  , NA FORMA ABAIXO. 

 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL- FUNDECC, pessoa jurídica 

de Direito Privado, sem fins lucrativos, com Estatuto registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

e de Pessoas Jurídicas de Lavras (MG), inscrita no CNPJ 07.905.127/0001-07, com Inscrição Estadual Isenta, por 

intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 03 de 12 de fevereiro de 2020, 

realizará licitação , na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO , nos termos 

da Lei nº 10.520/ 2002, do Decreto nº 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014 

Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU - abril/2016, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. – O objetivo do presente processo é a Aquisição de silo para armazenamento de concentrado e sistema 

de carga e descarga compatíveis com sistema de ordenha robotizada DeLaval VMS V300, conforme 

condições, quantidades e exigências contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, partes 

integrantes deste contrato, independentemente de transcrição. Essa Minuta de Contrato vincula-se ao Edital 

do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA– DO VALOR 

2.1 – O valor total do contrato para Aquisição dos  silos para armazenamento de abastecimento automatizado  

é de R$   

 

     

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ENTREGA 

 

3.1  O prazo de entrega deverá ser de até 90 (noventa dias) dias, podendo ser prorrogado se necessário, nos 
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termos e condições permitidos pela legislação vigente. 

 

3.2  O fornecedor que não cumprir total ou parcialmente as suas obrigações poderão sofrer as penalidades 

previstas na legislação. Ao fornecedor será garantido o direito de defesa e as penalidades poderão variar 

desde a advertência até a declaração de inidoneidade para estabelecerem contratos com a Administração 

Pública Municipal, observado o direito a ampla defesa. 

3.3 Correrão por conta da EMPRESA CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, 

frete, descarga, serviço de instalação e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 

 

4.1  Não haverá reajustes de preços de acordo com o § 1º, artigo 25 da Lei Federal nº 9.069/95, que dispõe 

sobre o Plano Real, os preços não serão reajustados, salvo de acordo com o disposto na alínea “d”, do 

inciso II, do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante solicitação da EMPRESA CONTRATADA 

à FUNDECC, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

4.2 Fica, em qualquer hipótese, ressalvada a possibilidade de alteração das condições pactuadas em face de 

superveniência de leis e/ou normas federais, estaduais ou municipais disciplinando a matéria. 

5- CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 

da Nota Fiscal ou Fatura e após conferência do recebimento do objeto com o “aceito do professor 

responsável pelo recebimento”. O pagamento será feito através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente jurídica. Os dados bancários deverão ser informados em uma declaração expedida 

pelo gerente do banco. 

5.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante 

atestar a execução do objeto do contrato. 

5.2.1 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

5.2.1.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão 

ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 

de abril de 2018. 

5.2.2 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

5.2.3 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

5.2.4 Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

5.2.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 
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5.2.6 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

5.2.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá                                                                                  

5.2.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

5.2.12 . A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas no Convênio 01.12.0489.04  - Finep 

Ref. 0194/12. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO 

7.1. O recebimento definitivo dar-se-á após a conclusão da conferência e teste necessários e sua 

consequente aceitação definitiva, que ocorrerá no prazo máximo de até 10(dez) dias. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Correrão por conta exclusiva da EMPRESA CONTRATADA, as obrigações e encargos de natureza 

trabalhista, previdenciária e fiscal que resultarem da prática dos serviços relativos a este contrato e 

durante a sua vigência, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE. 

8.3. responsabilizar-se por quaisquer danos materiais que porventura possam ser causados a 

CONTRATANTE, ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

8.4. responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 

por seus empregados, 

8.5. Indicar o nome e endereço do banco, o número da conta corrente e agência, e quaisquer outras 

referências necessárias para viabilizar o pagamento por meio de declaração emitida e assinada pelo 

gerente bancário. 

8.6. A CONTRATADA não será responsável: 

I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 

II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital nº xx/2020 e no 

Contrato a ser assinado com a CONTRATADA; 

8.7. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

contratada para terceiros; 

8.6. Garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de no mínimo 12 (doze) meses, ou 

pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro útil subsequente à data do 

recebimento definitivo do objeto, conforme proposta comercial. 

8.7. Fica obrigada a manter, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de 
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Licitação. 

8.8. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto e, ainda: 

 

• efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado 

da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

• responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

 

• substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 

• comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

• manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

 

• indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

9 CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

9.1.1. promover os pagamentos dentro do prazo estipulado na cláusula quinta, item 5.2; 

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

9.3. exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros documentos que 

comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências e o 

compromisso de qualidade. 

9.4. São obrigações da Contratante: 

 

• receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

• verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 

• comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
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irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

 

• acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de um professor responsável especialmente designado; 

 

• efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

9.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES: 

10.1 O presente contrato não gerará quaisquer vinculações tributárias, trabalhistas ou previdenciárias para 

a FUNDECC. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 

11.1. Sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei de Licitações, a 

Contratada sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 

I – Multa de um por cento (1%) por dia de atraso até o limite de trinta por cento (30%), a contar do 

primeiro dia útil da data fixada para entrega dos serviços e/ou materiais, calculada sobre o valor do 

material com a entrega em atraso. 

II – Multa de 2% (dois por cento) do valor total contratado, devidamente atualizado, pelo 

descumprimento total ou parcial de qualquer das cláusulas contratuais e/ou condições do Contrato; 

III – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, devidamente atualizado, em caso de rescisão 

imotivada pela Contratada ou por iniciativa dela; 

a) As multas serão descontadas dos pagamentos ou recolhidas diretamente à conta corrente da 

FUNDECC ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

b) O não recolhimento da multa na forma estabelecida implicará na suspensão de qualquer outro 

pagamento devido à Contratada; 

c) O atraso superior a 10 (dez) dias consecutivos na entrega do produto solicitado, ensejará a rescisão 

contratual, sem prejuízo da multa prevista no item III desta Cláusula e das demais sanções previstas no 

art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

d) Se o montante das multas aplicadas ultrapassar 5% (cinco por cento) do valor total contratado, no 

prazo de 12 (doze) meses (a cada doze meses), fica a critério da FUNDECC rescindir o contrato, mediante 

notificação expressa à Contratada, respeitando o direito ao contraditório e ampla defesa. 

e) Para aplicação das penalidades aqui previstas, a Contratada será comunicada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação. 

f) As penalidades aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.2. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente 
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fundamentados, ficando sua aceitação a critério do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

12.1. Compete a ambas às partes, de comum acordo, salvo nas situações previstas neste Instrumento, na 

Lei n° 8.666/93 e outras disposições legais, realizar, por escrito, através de Termo Aditivo, as alterações 

contratuais que julgarem convenientes. 

 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

12.3 Não será admitida subcontratação do objeto 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU 

OMISSOS. 

13.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizadas por fatos comprovadamente 

decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, tal como prescrito na lei, cuja solução para eventuais 

ocorrências buscar-se-á mediante acordo interpartes. 

13.2. Aplica-se ao presente Contrato, bem como aos demais casos omissos a Lei Federal n.º 8.666/93 e 

suas alterações, bem como as demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 

14.1. Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, a rescisão 

contratual será aplicada de acordo e nas seguintes hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei de 

Licitações vigente no país, especialmente se a Contratada: 

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

II – Deixar de atender as determinações regulares do servidor designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução deste Contrato, assim como as de seus superiores; 

III – Cometer reiteradamente faltas na execução deste Contrato, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei de Licitações; 

IV - Tiver sua falência ou concordata decretada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

15.1. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente Contrato, estar plenamente habilitada 

à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de qualificação necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

16.1. A CONTRATADA não poderá, salvo em curriculum vitae, utilizar o nome do CONTRATANTE, 

ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por 

exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do 

presente contrato. 
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16.2. A CONTRATADA não poderá, outrossim, pronunciar-se, em nome do CONTRATANTE, à 

imprensa em geral, sobre quaisquer assuntos relativos às atividades do CONTRATANTE, bem assim de 

sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais 

cominações cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 

17.1. Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Instrumento de Contrato, por extrato, 

no Diário Oficial da União, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 

no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO: 

18.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Lavras, do Estado de Minas Gerais para dirimir 

divergências decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, ou venha a se tornar. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

 

19.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

19.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

19.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis 

 

 20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. O compromisso só estará caracterizado mediante a devida assinatura deste INSTRUMENTO 

CONTRATUAL. 

20.2 As partes contratadas, de comum acordo com os termos deste INSTRUMENTO CONTRATUAL e 

às normas das Leis pertinentes e às condições estabelecidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX./2021, 

assinam a mesma em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito. 

 

 

Lavras, xxxxx de xxxxxxxx de 2021 

 

 

 

 

 

Antônio Carlos Cunha 

Lacreta 
(Diretor Executivo) 
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