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 EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017 /2021 

Processo Administrativo 36534/2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Desenvolvimento 

Científico e cultural - FUNDECC – Campus Histórico da UFLA, Lavras/MG, por meio de seu 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 014/2020, de 17/08/2020, realizará 

licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, por registro de preços do 

Tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 7892/13 e Decreto 10.024/19 

,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

DATA: 27 de Setembro  de 2021 

HORA: 09h 00min (horário de Brasília-DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/compras/pt-br/  

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO MAIS VANTAJOSA DE MATERIAL 

PERMANENTE DIVERSOS para INFORMÁTICA, tipo menor preço, para atender Con-

trato 022/2020 VALE/UFLA, conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edi-

tal 

 

1.2. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.3 Total de itens: 27 (vinte e sete)  

 

1.4 A planilha com o valor total da contratação e o valor estimado de cada item, está disponível 

no ANEXO I Termo de Referência, parte integrante deste Edital.  

 

1.5. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

             1.5.1   Anexo I - Termo de Referência 

             1.5.2   Anexo II - Modelo de Proposta 

             1.5.3   Anexo III - Minuta de Contrato 

 

 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas no Contrato 022/2020 

VALE/UFLA. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1. 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. 

 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

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

transações inerentes a este Pregão. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006 e Lei complementar 147/2014. 

 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
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4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s) 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 

 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

4.4.1. 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; 

 

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
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4.4.5. 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; 

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.7. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário do item; 

 

6.1.2. Marca; 

 

6.1.3. Fabricante; 

 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 

6.1.4.1. A marca ofertada pela empresa licitante vincula à sua proposta de modo que não serão 

aceitos produtos de marcas diferentes para o fornecimento, caso a empresa vença a licitação; 

 

6.1.4.2. É vedada a oferta de mais de uma marca por item. Caso seja verificada esta ocorrência, 

a proposta será desclassificada; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 -TCU – Plenário); 

 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre 

preço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

 

7.9. 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. 

 

7.9.1. O CRITÉRIO DE VALOR adotado é o de VALOR ESTIMADO com intervalo 

mínimo entre os lances de R$ 20,00. 

 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada, para 

que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015. 

 

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 

tanto. 

 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

 

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

 

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

           7.28.1. no país; 

 

7.28.2. por empresas brasileiras; 

 

7.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

7.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas. 

 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

 

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

demais licitantes. 

 

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (duas) 

horas, envie a proposta e catálogo conforme anexo II adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
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máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

8.3. 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 a suspeita; 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

 

8.5.1.O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

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

demais licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará os documentos de habilitação e 

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: 

 

9.1.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.1.3.. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
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9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

9.2.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

 

9.2.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

9.2.3.O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementar ou 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital , o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de de até 02 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

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

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

da matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 

nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica: 

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. 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; 

 

9.8.3. 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; 

 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. 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; 

 

9.8.6. 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; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 
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9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.9.2. prova de 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. 

 

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

 

9.9.4. prova de 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 nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.9.8. 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, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 147, de 2014 que 

altera a Lei Complementar 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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9.11. 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. 

 

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

habilitação. 

 

9.12. 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. 

 

9.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

 

9.14. 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. 

 

9.15. 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. 

 

9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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. 

 

9.17. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

9.18. Qualificação econômico-financeira: 
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9.18.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

9.18.2. 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 três (03) meses da data de apresentação da proposta; 

 

9.18.2.1. 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); 

 

9.18.2.2. 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; 

 

9.18.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

 

9.18.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

 

9.18.3. 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 
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9.18.4. As empresas 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, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de dez por cento (10%) do valor 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

9.19  O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 

 

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 adminis-

trativa 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 

 

9.19.1 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões 

para verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

 

9.20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

9.20.1   A empresa deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos de acordo com o objeto da licitação. 

Portanto deverá fornecer  Atestado de capacidade técnica a ser emitido por qualquer empresa 

privada ou órgão público para o qual a empresa já tenha fornecido o objeto  , demostrando bom 

desempenho operacional., tendo cumprindo com as suas obrigações. 

 

9.20.2 O Atestado de Capacidade Técnica é um documento emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que tem como objetivo comprovar que determinada empresa possui 

aptidão profissional e/ou operacional para a prestação de determinado serviço ou para o 

fornecimento de um bem específico, conforme previsto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, 

de 1993´´( Instrução normativa nº 6 /2018 TCU) 

 

9.20.3 Os atestados deverão obrigatoriamente: 

 

a) Conter a descrição detalhada do objeto fornecido, desde que compatível com o objeto 

licitado 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/
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b) Ser em papel timbrado da empresa/instituição e assinado pelo representante legal, 

informando, a quantidade do objeto, o valor do contrato, número da nota fiscal,  e modalidade 

do processo de compras que originou esse fornecimento.  

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 

pelo licitante ou seu representante legal. 

 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 
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10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 

mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

 

11.2.1.1. No juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão somente a 

presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 

motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances. 

 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. 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. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 
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15.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@fundecc.org.br  

 

15.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

 

15.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

 

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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16.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

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

 

16.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

16.8. 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 Administração. 

 

16.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

 

16.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

16.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

https://www.gov.br/compras/pt-br/ e  www.fundecc.org.br/licitacoes   

 

Lavras-MG, 08 de setembro de 2021.                            

 

 

 

ERIWELTON VILELA COELHO 

PREGOEIRO OFICIAL 

 

 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br/
http://www.fundecc.org.br/licitacoes
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                                                              ANEXO I        

                                                        TERMO DE REFERÊNCIA 

                                      PREGÃO ELETRÔNICO Nº017 /2021 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1.  A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO MAIS VANTAJOSA DE MATERIAL 

PERMANENTE DIVERSOS para  INFORMÁTICA, Tipo menor preço , para atender Con-

trato 022/2020 VALE/UFLA , conforme quantidades e especificações técnicas contidas no edi-

tal 

 

2. ESPECIFICAÇÕES e VALOR ESTIMADO  

 

 

ITEM  DESCRIÇÃO  UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL  

1  Desktop Intel core I5 -10500 

Windows 10 pro Single Language 

64 bits em Portugues Teclado 

Padrão ABNT2, Placa de vídeo 

integrada intel:  Placa gráfica UHD 

Intel® Graphics,, Mouse laser, 

unidade de disco 8x DVD+/- RW 

9,5mm, Certificados ENERGY 

STAR Qualified + Registro 

EPEAT 2018 Qualcomm 

QCA61x4a 802.11ac dual band 2x2 

Bluetoooth 4.2 com antena interna, 

Truested Palataform Module 

(Discrete TPM Enabled) Memória 

RAM: Memória de 8GB (1x8GB), 

DDR4, 2666MHz, Expansível até 

64GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) 

Armazenamento: HD de 1TB 

(7200RPM) SATA 3.5"+1x 

Monitor 21.5  

 

8   R$ 6.520,00 R$ 

52.160,00 
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Garantia 1 ano de serviço  de 

suporte feito pelo fabricante.  

 

Garantia mínima de 12 meses e 

assistência técnica  

 

Modelo Referência Dell Optiplex 

3080 SFF, equivalente ou de 

melhor qualidade  

2 Notebook modelo Intel® Core™ 

i5-10300H (2.5 GHz até 4.5 GHz, 

cache de 8MB, quad-core, 10ª 

geração) / Windows 10 Home 

Single Language, de 64 bits - em 

Português (Brasil) / Placa de vídeo 

dedicada NVIDIA® GeForce® 

GTX 1650 Ti com 4GB de GDDR6 

/ Memória de 8GB (2x4GB), 

DDR4, 2933MHz, Expansível até 

32GB (2 slots soDIMM, sem slot 

livre) / SSD de 512GB PCIe NVMe 

M.2 / Tela Full HD WVA de 

15.6".Adaptador A/C 180w Selo 

Energy Star Avaliação de 30 dias 

do Microsoft Office Garantia 1 ano 

de serviço Prosupport  

Garantia mínima de 12 meses e 

assistência técnica  

 Modelo Referencia Dell |G3 3500 

Equivalente ou superior  

18 R$ 7.206,33 R$ 

129.713,94 

3 Notebook Intel® Core™ i7-

10510U (1.8 GHz até 4.9 GHz, 

cache de 8MB, quad-core, 10ª 

geração) / Windows 10 Home 

Single Language, de 64 bits - em 

42 R$ 8.440,00 R$ 

354.480,00 
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Português (Brasil) / Placa de vídeo 

dedicada NVIDIA® GeForce® 

MX230 com 2GB de GDDR5 / 

Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 

2666MHz / SSD de 256GB PCIe 

NVMe M.2 / Tela touch Full HD 

IPS de 14".   

Garantia mínima de 12 meses e 

assistência técnica  

Modelo Dell Inspiron 14 2 em 1 

Equivalente ou superior 

4 Impressora Duplex Modelo 

referencia Garantia mínima de 12 

meses e assistência técnica 

Brother HLL8360CDW 

Equivalente ou superior 

6 R$ 4.577,37 R$ 

27.464,22 

5  Televisão de 65'' UHD 4K, Crystal 

UHD, Borda Infinita, Alexa Built 

In, Visual Livre de Cabos, Modo 

Ambiente Foto, Controle Único - 

2020) Garantia mínima de 12 

meses e assistência técnica  

Modelo Referencia  LG 

65UN7100PSA Wi-Fi 

Equivalente ou superior 

6 R$ 4.516,01 R$ 

27.096,06 

6 Retroprojetor "Resolução SVGA 

(800x600) para projeção de 

documentos em salas de pequeno e 

médio porte; Conectividade total: 

HDMI, VGA, Vídeo Comporto e 

USB.; Lâmpada que dura até 

10.000h no modo ECO e 6.000 no 

modo normal. Tecnologia 3LCD. 

Informações adicionais=Voltagem: 

100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz 

/ Consumo: Normal: 296W, Eco: 

211W, Stand-by: 2W, Energy 

3 R$ 4.049,54 R$ 

12.178,62 
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Saving: 0.2WCódigo do 

produto=V11H842024 Dimensões 

aproximadas do produto=302 x 82 

x 237 mm (L x A x P) Dimensões 

aproximadas da embalagem=371 x 

157 x 363 mm (L x A x 

P)Brilho=3.300 ANSI Lúmens em 

branco e 3.300 ANSI Lúmens em 

cores Contraste=1500:1 

Resolução=800 x 600 (SVGA) 

Código de barras 

(EAN)=010343935723 Método de 

projeção=Teto Peso líquido 

aproximado do produto=2,5 Kg 

Aspecto=4:3 (nativo)Peso 

aproximado do produto 

embalado=4,0 kg Lente=Color: até 

4800 x 1200 dpi³Conteúdo da 

embalagem=Projetor, Cabo de 

Alimentação, Cabo VGA, Bolsa de 

Transporte, Controle remoto com 

baterias, Manual, Guia Rápido, 

Garantia Lâmpada=210 W UHE / 

6.000 Horas (Normal), 10.000 

Horas (Eco)Tamanho da tela=23 a 

350 (polegadas)Conexões de 

entrada=1x HDMI, 1x VGA (D-

Sub 15 pin), 1x RCA (Video, 

Audio L/R), 1x USB Tipo A 

(Memória USB, Wi-fi), 1x USB 

Tipo B (USB Display, Mouse, 

Controle)Saída de audio=Sim 

Bullet superior 1=índice de 

Projeção / Throw Ratio: 1,45-1,96 / 

Distância Focal: 16,7 mm / 

Distância de Projeção: 0,88 m até 

10,44 m / Zoom: 1 - 1.35 x (digital) 
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Bullet Meio 2=Saída: Não / 

Conexão Wireless: Sim (Opcional) 

Bullet inferior 3=Sistema de Som 

embutidos/ Alto Falante: 2W Mono 

/ Nível de Ruído: 37 dB (Alto 

Brilho), 28 dB (Baixo Brilho) / 

Correção de Trapézio: Vertical 

automático: -30 a +30 graus / 

Controle Remoto: Sim Cor= 

Branco Voltagem=Bivolt" 

Garantia mínima de 12 meses e 

assistência técnica  

Modelo Referencia Epson 

Powerlite E20 3LCD Equivalente 

ou Superior 

 

2.1 Requisitos minimos para o fornecimento dos equipamentos   

 

a. A placa Mae  

Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções 

em regime OEM ou personalizações;  

 

b. Processador 

intel com no mínimo 6 núcleos físicos;  

 

c. A memória  

deverá ser do tipo DDR4 com velocidade de no mínimo 2400MHz;  

 

d. Monitor  

Deverá ser do mesmo FABRICANTE da solução ofertada; Conexões compatíveis com o 

Desktop ofertado;  

 

e. Fonte de alimentação  

Com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a máxima 

configuração do item ofertado; Potência capaz de suportar a configuração máxima do 

equipamento;  
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f. Teclado  

Padrão ABNT-2.Conector tipo USB; Teclado do mesmo fabricante da CPU e manter os 

mesmos padrões de cores do gabinete. numero mínimo de 107 teclas;  Com todos os caracteres 

da Língua Portuguesa, inclusive “Ç”;  

 

g. Gabinete  

Padrão Small Form;  Seleção de voltagem 100-240V automática;  O fluxo de ar no interior do 

gabinete deve ser de horizontal e linear. A entrada de ar deve ser pela parte frontal do gabinete 

e a saída pela parte traseira, não sendo aceitos gabinetes com saída de ar na parte lateral ou 

superior;  Utilizável, de maneira estável, segura e adequada, sem comprometer os componentes 

internos e o funcionamento do equipamento, nas posições vertical (torre) e horizontal 

(desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, 

fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que 

visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes;  Base ou pés em material 

antiderrapante na posição horizontal;  Com sistema de refrigeração adequado ao processador, 

para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes;  Fonte de, pelo 

menos, 87% de eficiência;  

 

h. Para cada equipamento deverá ser fornecido cabo de força (NBR 14136), sem emendas, 

adequado à Potência do equipamento.   

; 

i. Cada equipamento deverá ser acompanhado da licença do sistema operacional 

Microsoft Windows conforme especificação do tipo “OEM” (Original Equipment 

Manufacturer), versão em Português do Brasil,  

 

j. A licença fornecida deverá garantir atualizações de segurança gratuitas durante todo o 

prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de hardware, para o sistema operacional  

 

k. As licenças devem ser ofertadas para uso corporativo;  

 

l. O FABRICANTE do equipamento ofertado deverá disponibilizar no seu respectivo 

website, download gratuito de todos os drivers, BIOS e Firmwares para o equipamento 

ofertado, durante todo o período de garantia fornecido;  

 

m. .Apresentar o catalogo ou folder técnico do o equipamento ofertado. 

  

n. Os prazos de garantia e suporte não poderão ser inferiores a 12 meses;  
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o. O Fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de suporte 

técnico via telefone 0800;  

 

p. A garantia será de responsabilidade do fabricante devendo constar em catálogo, folder 

técnico ou qualquer outro documento oficial do fabricante, como por exemplo prospecto da 

expansão da garantia. 

 

q. Deverá ser fornecido 1 (um) mouse por equipamento;  Mouse do tipo óptico ou laser 

(sem esferai. O tipo de conexão deverá ser USB; Possuir 2 botões para seleção (click) e um 

botão de rolagem “scroll”;  

r. O mouse deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, 

não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer) e possuir a mesma 

tonalidade do gabinete; Deve funcionar sobre qualquer superfície compatível com tecnologia 

óptica, não necessitando nenhum tipo de PAD especial;  O conector deverá ser USB, vedado o 

uso de qualquer adaptador ou conversor de padrão, com respectivo cabo para conexão. O cabo 

deverá possuir tamanho adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário, sendo que 

o comprimento do cabo deverá permanecer fixo não sendo permitido dispositivos de ajuste 

para redução do cabo;  

 

 

3.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 O Contrato 022/2020 tem por objeto a prestação de serviços de assistência técnica em 

perícia judicial, nos autos das Ações Civis Públicas, em trâmite perante a 2ª Vara de Fazenda 

Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG,  relacionadas ao rompimento da 

Barragem I da Mina Córrego do Feijão e demais Municípios Evacuados. A Universidade 

Federal de Lavras por meio de seus pesquisadores realizará a assistência técnica pericial, de 

forma a certificar se da correção e integridade das metodologias, práticas, dados e informações 

a serem coletadas que serão analisadas em laboratórios dotados de equipamentos com 

tecnologia avançada . Em razão disso se torna indispensável a compra desses equipamentos 

que proporcione uma solução completa que forneça conforto e melhor produtividade.  

 

3.2 Indicação de marcas pré aprovadas quanto a qualidade do produto   

 

3.2.1 Foi necessário a indicação dos  modelos de referencia dos equipametos como padrão e 

parâmetro de qualidade, e também para facilitar a descrição do objeto a ser licitado.  
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4. PRAZO LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA OU  EXECUÇÃO  

 

4.1. Devido ao volume de equipamentos e conforme item 4.1.1.1. A entrega deverá ser 

agendada com um colaborador do Almoxarifado Central da FUNDECC no telefone (35) 3829-

1852 ou email otacilio.pereira@fundecc.org.br,  que indicará o destino correto do equipameto. 

 

4.1.1 A empresa será a responsável pelo desembarque do objeto sem custos para a Fundação.  

 

4.1.1.1 O almoxarifado não posssui  equipamentos para o desembarque de equipametnos 

pesados.  

4.2 Todos os custos com frete, seguro, descarga bem como os serviços de instalação, 

treinamento na máquina e software in loco deverão estar inclusos. 

 

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

 

4.3.1 Provisório: na entrega dos bens, para efeito de posterior verificação da conformidade do 

mesmo com as especificações solicitadas. 

 

4.3.2. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente 

aceitação definitiva, que ocorrerá no prazo máximo de até 7 (sete) dias após o treinamento in 

loco realizado pela empresa. 

 

4.4. O recebimento definitivo será efetuado pelo solicitante, que emitirá o parecer sobre a 

adequação do produto entregue com as normas, condições e especificações contidas neste 

Termo; 

 

4.5. 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; 

 

4.6. No caso da recusa de qualquer item contratado, a contratada terá um prazo máximo de 15 

(quinze) dias 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. 
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5 .VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO  

 

5.1 O procedimento Administrativo para a realização de pesquisa de preços para se apurar o 

valor estimado dos itens que compõem essa contratação foi realizado conforme a INSTRU-

ÇÃO NORMATIVA 73 de 05 de agosto de 2020 e Acordão TCU nº694/2014 – (Plenário) 

 

5.2 Como metodologia para se apurar o valor estimado usou-se o media de preços entre os 

valores apresentados  por empresas do ramo de atividade. Também foram feitas pesquisas de 

preços em sites especializados como o banco de preços, Sigapregão e Painel de Preços onde 

foi demostrado o preço praticado em contratações realizadas por outros orgãos. Pesquisas rea-

lizadas em sites de redes de varejo e lojas especializadas. Tudo demostrado nos autos do pro-

cesso. Portanto conforme tabela disposta no Item 2, o valor total estimado para essa contratação 

é de R$ 603.092,54 (Seiscentos e três mil noventa e dois reais e cinquenta e quatro centa-

vos). 

 

6. OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS  

 

6.1. A empresa interessada é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 

imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

7.1 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 

 

7.2 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. 

 

7.3 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. 
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7.4 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. 

 

7.5 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. 

 

7.6  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 

 

7.7 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. 

 

7.8 Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento 

equivalente, de especificação 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 reparo  

 

7.9 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 equipamento. 

 

 

 

 

 

COORDENADOR 

CONTRATO 022/20 VALE/UFLA 
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                                                                     ANEXO II  

                                                        MODELO DE PROPOSTA 

                                                 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017 /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  Marca Valor unit Valor total  

1  

 

   

 

Declaramos que no valor proposto estão inclusos todos como encargos previdenciários, 

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

fornecimento dos bens. 

Declaramos ainda que no valor proposto estão inclusos todos os custos com frete, seguro, 

descarga bem como os serviços de instalação, treinamento na máquina caso seja necessário 

 

Prazo de validade da proposta: 60 dias  

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 

PRAZO  DE  ENTREGA DO OBJETO: 

 

EMPRESA:_____________________________________________________________. 

CNPJ: __________________________________________________________________.         

ENDEREÇO:_____________________________________________________________. 

TELEFONE: ____________________________________________________________. 

E-MAIL: ________________________________________________________________. 

REPRESENTANTE LEGAL -______________________________________________ : 

CPF:__________________________  

 

 

Assinatura Representante legal 

_______________________________ 
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ANEXO III 

                                                    MINUTA DE CONTRATO 

                                 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017 /2021  

 

CONTRATO__________PARA AQUISIÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

Nº_______/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E CULTURAL e _________________, NA FORMA ABAIXO: 

 

  O presente contrato administrativo rege-se pelo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

017/2021 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 

da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, entre a FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC,  pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus da UFLA, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.905.127/0001-07 , neste ato representada por seu Diretor 

Executivo, ProfºAntonio Carlos Cunha Lacreta Junior, brasileiro, casado, portador da cédula 

de identidade RG: nº 22.281.138-9, emitida pela SSP/SP e do CPF nº 103797868-42, residente 

e domiciliado na cidade de Lavras, MG, na Rua Desembargador Edésio Fernandes, nº 266, 

Bairro Monte Líbano,  Lavras, MG, no Estado de Minas Gerais,  doravante denominada 

CONTRATANTE e de outro lado ______________, sociedade civil devidamente constituída, 

inscrita no CNPJ nº, estabelecida na cidade de ____________,Bairro _________,aqui 

denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu representante legal 

___________________, CI n.º ___________ e CPF n.º ______________, com fulcro na Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

Decreto 5.450, 31 de maio de 2005, tendo em vista o Processo nº xxxxx                                 

  cuja homologação ocorreu em         conforme fls. ____ do PROCESSO, resolvem 

celebrar o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO VALOR 

 

2.1 – O valor total do contrato  é de R$ __________________ 

(_________________________). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ENTREGA 

 

3.1. O prazo de entrega deverá ser de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado se necessário, 

nos 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, ou treinamento na máquina e demais 

encargos decorrentes da prestação dos serviços 

 

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. 

 

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. 
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5.3. 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. 

 

5.3.1  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. 

 

 5.4. 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. 

 

 5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

 

5.6. Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

 

5.7. 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. 

 

 5.8. 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. 

 

 5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 
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 5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa. 

 

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

 

5.12. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo 

por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

 

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

 

15.13.1. 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 CONTRATO 022/2020 

VALE/UFLA. 

 

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 após 

o treinamento in loco realizado pela empresa.   

 

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. 
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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 

0X/2021 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.  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 Licitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. São obrigações da Contratante: 

 

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

 

9.1.2. 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; 
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9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de um 

professor responsável especialmente designado; 

 

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

9.2. 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. 

 

10.2 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

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 (0,1%) por dia de atraso até o limite de dez por cento (10%), 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; 
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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 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 noutras disposições legais, realizar, por escrito, através de 

Termo Aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes. 

 

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

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 
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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 
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divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos 

etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato. 

 

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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1.  O compromisso só estará caracterizado mediante a devida assinatura deste 

INSTRUMENTO CONTRATUAL. 

 

 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 017./2021, assinam a mesma em 02 (duas) vias de igual teor e para um só 

efeito. 

 

Lavras,____ de____________ de  2021. 

 

P/CONTRATANTE 

____________________________________________________ 

Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural-Fundecc 
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P/CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

________________________________ 

NOME      

___________________________________ 

NOME 

 

 


