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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20 /2022 

Processo Administrativo 2609202220 

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 016/2022, de 16/09/2022, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, 

na forma ELETRÔNICA por registro de preços, do Tipo menor preço por item , nos termos da Lei nº 

10.520  de 17 de julho  de 2002, Decreto 7.892 de 17 de janeiro de 2013 e                  Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

 ABERTURA: 

 

Este edital estará disponível em nosso site www.fundecc.org.br e será fornecido, a qualquer interessado, no 

Setor de Licitações, da FUNDECC Localizada no Campus Histórico da UFLA s/n Telefone: (35) 3829-1878, 

ou pelo e-mail: cpl@fundecc.org.br 

 

 

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

 

     Anexo I - Termo de Referência  

     Anexo II - Modelo de Proposta  

 Anexo III - Ata de registro de Preços                     

 Anexo IV – Minuta de Contrato  

1. DO OBJETO 

 

1.1 Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos de informatica, agricola, eletronico, de 

imagem e  laboratório , para atender os Acordos, Contratos e Convenios gerenciados pela FUNDECC e que 

temcomo objeto o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão bem como osdesenvolvimentos 

institucionais, científicos e tecnológicos da Universidade Federal de Lavras,conforme condições, quantidades e 

exigencias neste edital e seus anexos. 

 

1.2 Demais especificações e valor estimado estão  no Anexo I Termo de referencia 

 

1.3 O critério de julgamento adotado será o Menor Preço por item, observadas as exigências contidas neste   

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

DATA: 27 de outubro   de 2022 

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

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

mailto:cpl@fundecc.org.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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1.4 As quantidades neste edital representam estimativas de consumo.  

 

1.5  A  FUNDECC reserva-se o direito de adquirir  os objetos deste edital, conforme demanda  de acordo com 

a necessidade , reservando se também ao direito de executar o contrato no todo ou não  realizando a 

contratação somente dos itens necessários , ficando desde já a empresa classificada ciente desta condição. 
(´´Art 2º Decreto 7892/13 - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;´´) 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1.1 As despesas para atender a esta licitação, estão programadas nos  Convenios, Contratos e  Acordos 

que  são gerenciados financeiramnte e administrativamente pela FUNDECC e que irão atender o 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão bem como os desenvolvimentos 

institucionais, científicos e tecnológicos da Universidade Federal de Lavras 

 

2.1.2 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art 7º § 2 Decreto 7892/13) 

 

1 DO CREDENCIAMENTO 

 

1.1 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. 

 

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

www.comprasnet.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP – Brasil. 

 

1.3 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. 

 

2 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

2.1 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. 

 

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

 

2.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e Lei 

mailto:cpl@fundecc.org.br
http://www.comprasnet.gov.br,/
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complementar 147/2014. 

 

2.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

2.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

 

2.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s) 

 

2.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

 

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

 

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

liquidação; 

 

2.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

2.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 

746/2014-TCU-Plenário). 

 

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

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

2.4.1 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; 

 

2.4.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

2.4.1.2 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. 

 

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

 

2.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

 

2.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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ocorrências posteriores; 

 

2.4.5 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; 

 

2.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009. 

 

2.4.7 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; 

 

2.4.8 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. 

2.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

3 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

3.1 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. 

 

3.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

 

3.3 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. 

 

3.4 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. 

 

3.5 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. 

 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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3.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

3.7 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. 

 

3.8 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. 

 

4 DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

 

4.1.1 Valor unitário do item; 

 

4.1.2 Marca; 

 

4.1.3 Fabricante; 

 

4.2 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; 

 

4.2.1 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; 

 

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

será desclassificada; 

 

4.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

4.4 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. 

 

4.5 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. 

 

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

mailto:cpl@fundecc.org.br
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apresentação. 

 

4.7 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); 

 

4.7.1 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. 

 

5 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

 

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

 

5.2 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. 

 

5.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

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

tempo real por todos os participantes. 

 

5.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

 

5.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

5.4 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. 

 

5.4.1 O CRITÉRIO DE VALOR adotado é o de VALOR ESTIMADO com intervalo mínimo entre 

os lances de R$ 2,00 Até R$ 1.000,00. 

 

5.5 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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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. 

 

5.6 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance 

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

 

5.6.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

5.7 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

 

5.7.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 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. 

 

5.8 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. 

 

5.9 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão 

do Ministério da Economia; 

 

5.9.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

5.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

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

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

5.12 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. 

 

5.13 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. 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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5.14 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 

 

5.15 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

5.16 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. 

 

5.17 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. 

 

5.18 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. 

 

5.19 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. 

 

5.20 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. 

 

5.21 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. 

 

5.22 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. 

 

5.23 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: 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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5.23.1 no país; 

 

5.23.2 por empresas brasileiras; 

 

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

 

 

5.23.4 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. 

 

5.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

5.25 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. 

 

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

 

5.26 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 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. 

 

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

 

6 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

6.1 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 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. 

 

6.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

6.2.1 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 
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se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

 

6.3 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; 

 

6.4 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; 

 

6.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 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. 

 

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

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

6.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

 

6.8 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. 

 

6.8.1 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. 

 

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

 

6.9 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, 
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seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

6.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

7 DA HABILITAÇÃO 

 

7.1 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: 

 

7.1.1 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. 

 

7.1.2 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. 

 

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. 

 

7.2 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. 
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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. 

 

7.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

7.4 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. 

 

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

legalmente permitidos. 

 

7.6 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. 

 

7.6.1 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. 

 

7.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

7.8 Habilitação jurídica: 

 

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

Junta Comercial da respectiva sede; 

 

7.8.2 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; 

 

7.8.3 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; 

 

7.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
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tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

7.8.5 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; 

 

7.8.6 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; 

7.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

 

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

respectiva; 

 

7.9 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, 
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mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

7.10 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. 

 

7.11 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. 

 

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

 

7.12 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. 

 

7.13 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. 

 

7.14 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. 

 

7.15 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. 

 

7.16 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. 

 

7.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

7.18 Qualificação econômico-financeira: 
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7.18.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

7.18.2 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; 

 

7.18.2.1 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); 

 

7.18.2.2 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; 

 

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

 

7.18.2.4 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; 

 

7.18.3 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 

 

7.18.4 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: 
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a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspen- 

sas/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. 

 

9.19.1 - 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. 

9.19.2 - O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões para verifi- 

car as condições de habilitação dos licitantes. 

 

9.20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

9.20.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) de capacidade fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Conforme 

previsto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993´´( Instrução normativa nº 6 /2018 TCU) 

9.20.2 Os atestados deverão referir-se a produtos comercializados compativeis com o objeto e no 

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

 

9.20.3 Caso seja necessário o licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato, notas fiscais, empenhos etc 

 

9.20.4  Os atestados deverão obrigatoriamente: 

a) Ser em papel timbrado da empresa/instituição e assinado pelo representante legal  

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

 

8 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

8.1.1 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 
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representante legal. 

 

8.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

 

8.2 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. 

 

8.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

 

8.3 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). 

 

8.3.1 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. 

 

8.4 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. 

 

8.5 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. 

 

8.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

9 DOS RECURSOS 

 

9.1 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. 

 

9.2 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. 

 

9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 
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9.2.1.1 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 

 

9.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

 

9.2.3 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. 

 

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

 

9.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

10 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

10.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

10.1.1 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. 

 

10.1.2 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. 

 

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

 

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

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

10.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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11.1 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. 

 

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

homologará o procedimento licitatório. 

 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

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

Referência. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

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

poderá impugnar este Edital. 

 

16.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@fundecc.org.br 

 

16.3. 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. 

 

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

 

16.5. 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. 

 

16.6. 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. 

 

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

 

16.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

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

participantes e a administração. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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17.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

17.2. 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. 

 

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

Brasília – DF. 

 

17.4. 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. 

 

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

 

17.6. 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. 

 

17.7. 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. 

 

17.8. 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. 

 

17.9. 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. 

 

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

17.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônico 

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

 

* 

* 

* 

mailto:cpl@fundecc.org.br
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* 

* 

Lavras-MG, 26 de setembro de 2022.                                       

 

 

ERIWELTON VILELA COELHO 

PREGOEIRO OFICIAL 
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                                                           ANEXO I 

                                                        TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                                 PREGÃO ELETRONICO 020/2022 

1. DO OBJETO 

 

 1.1 Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos de informatica, imagem e  laboratório, 

para atender os Acordos, Contratos e Convenios gerenciados pela FUNDECC e que temcomo objeto o 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão bem como osdesenvolvimentos institucionais, 

científicos e tecnológicos da Universidade Federal de Lavras,conforme condições, quantidades e exigencias neste 

edital e seus anexos. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES  e VALOR ESTIMADO  

 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANT VALOR UNI VALOR TOTAL 

1 Agitador  mecanico vertical de helice, 120 

a 5000 rpm , para 25 L, com hélice naval , 

helice âncora, mufa de fixacao, suporte 

universal para o agitador. Portencia 70-130 

W,  50-60 Hz. Uso interrupto. 

Referencia 713 DS Fisatom  equivalente ou 

superior Garantia minima 12 meses  

4 R$ 4.772,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 19.091.84 

2 Aplicador de filme eletromotorizado 

EQPTO DE EVESTIMENTO/COATING 

POR ESPATULAGEM COM AJUSTES 

com placa de vácuo, com 4 velocidades (25, 

50, 75 e 100 mm/s) (Normas ASTM D823, 

ABNT NBR14943, 14944, 15077). 

Construção em aço carbono pintado, aço 

inox, aluminio polido, Placa de vácuo, 

contendo Jogo barra espiralados de 

10,20,30,40,60,70,80,100,150,200µm; com 

grindômetro de alta Precisão Especial 

240x90x25mm com dois canais de 25mm; 

com grindômetro medidor com 2 canais 

Standard Hegman e NPIRI; com aplicador 

Bird 7 polegadas; Monobloco 7 polegadas; 

Quadrado de 7 polegadas com 4 medidas; 

Antsag aplicador; Paralelas aplicadoras 

80mm; Aplicador em U; 2 (duas) bombas a 

1 R$ 50.212,26 R$ 50.212,26 
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vácuo que acompanham para funcionamento 

do equipamento; e durômetro com ponta de 

metal e 3 molas diferentes. Referencia Tkb 

Erichsen   

Garantia minima 12 meses  

3 Bomba de infusão uso veterinário,  

compatível com qualquer marca de equipo, 

capaz de armazenar até 20 diferentes marcas. 

Possui 4 modos de infusão (Moda Taxa, 

Modo tempo, Modo Peso x Concentração e 

dose e Modo Gotas) e biblioteca de drogas 

personalizável. Portátil; Bateria: Interna de 

lítio, com autonomia de até 4,5 horas (infusão 

de 25ml/h).Tela: LCD - 4.3 polegadas / 

colorida / touch screen – TFT. Tela projetada 

com angulação de 25° e borda de proteção 

para amortecer contato com o piso em caso de 

queda acidental.Acurácia: ±5%,  Taxa de 

infusão: 0.1-1500 ml/h, incremento de 0.01 

ml/h,VTBI: 0-9999.99 ml,Unidades de dose: 

Mais de 15 opções,Cálculo da concentração: 

Automática, Taxa Bolus: 0.1-1500 ml/h, 

ajuste manual e automático,Taxa KVO: 

Ajustável de 0.1-5.0 ml/h,Modos de infusão: 

Modo Taxa, Modo Tempo, Modo Peso e 

Modo Gotas, Biblioteca de drogas: 

Personalizável, Ajuste de taxa de infusão: 

Possível alterar a taxa sem ter que parar a 

infusão, Modo micro: disponível, para maior 

segurança com animais de pequeno 

porte,Modo de espera: Tempo ajustado de 0 – 

99h59m,Bloqueio de tela: Disponível,Nível 

de oclusão: 3 níveis, Função Anti-bolus: 

Automática,CPU:  Duplo. Para maior 

segurança.Fonte de energia: 110V-220V 

(Bivolt), Duração da bateria: 4,5 horas – 

(infusão de 25ml/h)Tempo de carga: < 5 

horas,Tipo de proteção elétrica: Classe 

I,CF,Proteção contra líquidos: Certificação - 

IP 34, Proteção 360° Referência Medrena 

VP50. Equivalente ou superior  

Garantia minima 12 meses 

5 R$ 5.123,12 R$ 25.615,60 

4 Banho Maria Digital com faixa com 

temperatura até 100 °C. Que permite 

utilização de estantes de plástico.  

Equipamento com controlador 

microprocessado com display digital de 4 

dígitos e resolução de 0,1°C e ainda sensor de 

temperatura.Principais Características: 

4 R$ 1.843,33 R$ 7.373,32 
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Gabinete: Chapa de aço carbono Tratamento 

anticorrosivo Pintura eletrostática epóxi 

texturizada Pés de borracha Porta fusível de 

segurança Entrada e saída de água – dreno 

Cuba em Aço inox  Estampado e polido  

Grade interna em aço inox para proteção da 

resistência Painel com indicações de função 

Chave liga/desliga Teclado softtouch 

Especificações Técnicas: Temperatura de 

trabalho: Ambiente +5°C até 100°C 

Capacidade: 5 litros  Dimensões internas (A 

x L x C): 15 x 14 x 24 cm - devido a presença 

da grade interna de proteção da resistência, a 

altura útil (profundidade, livre pra uso), é de 

15 cm de Altura total – 5,5 cm do Protetor da 

resistência = 9,5 cm de Altura útil. Precisão:  

+/- 0,5°C Resolução: 0,1°C Homogeneidade: 

+/- 1,0°C Sensor de temperatura: PT 100 

Acessórios inclusos: Tampa pingadeira ou 

lisa em aço inox  Cabo de alimentação: Com 

plug de 3 pinos, duas fases e um terra – 

NBR14136 Sistema de aquecimento: 

Resistência tubular blindada em aço inox 

Referencia 7 lab BioM 5 Equivalente ou 

Superior  

5 Bateria Lipo  

CARACTERÍSTICAS: 

LiPo 11.1v 

Capacidade: 2200mha 

Descarga: 30C 

Voltagem: 11.1 - 3S 

Quantidade Células: 3 

Tipo de Plug: XT60 

Dimensões: 105 x 34 x 27mm 

Peso: 186 Gramas Referência: Dell G-Fire   

Equivalente ou superior  

Gaantia minima 12 meses 

1 R$ 323,04 R$ 323,04 

6 Banco de Bateria Estacionaria VRLA  

Peso 2,80 kg Tecnologia Chumbo-

Ácida AGM-VRLA Tensão Nominal 12V 

Capacidade Nominal 9Ah Vida Útil 

Projetada (@25 ºC) 10 anos Faixa de 

Capacidade 9Ah @ C20 Armário 

compatível com a dimensões das baterias 

Referencia Spad 502 Plus equivalente ou 

similar Garantia minima 12 meses 

2 R$ 1.867,71 R$ 3.735,42 

7  Capela para Microbiologia/Câmera de 

fluxo de bancada Área interna de trabalho 

em aço inox aisi 304 Visores confeccionados 

4 R$ 6.363,80 R$ 25.455,20 
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em vidro temperado de 4 mm Lâmpada de 

LED 7W para melhor iluminação do 

ambiente Lâmpada uv ultravioleta, sistema 

liga e desliga para exaustor e iluminação 

separados Filtro hepa Classe A3 -NBR-6401 

Exaustor monofásico Fabricado em 110v 

Dimensões externas (LxPxA) 60x60x60cm. 

REFERENCIA Outlelab 60 Equivalente 

ou superior garantia minima 12 meses  

8 Computador Desktop 

2 Monitores 27" 4K - Processador I7 –12 

geracao - Placa Mãe com 4 Slot de Memória 

(Expansível até 64GB) - Memória RAM 

32GB DDR4 - SSD M.2 1TB - HD 2TB 

- Fonte 650W 80 Plus - Placa de Vídeo Placa 

de vídeo 1660 – 6GB - Mouse e Teclado sem 

fio. 

 

Referência: Dell XPS 8950 Equivalente ou 

superior  

Garantia minima 12 meses 

 

120 R$ 14.327,75 R$ 1.719.330,00 

9 Computador Notebook  

Processador tipo Intel® Core™ i7-11390H 

(4-core, cache de 12MB, até 5.0GHz)Sistema 

operacional Windows 11 Placa de vídeo 

Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória 

gráfica compartilhada Tela Full HD Touch de 

15.6" (1920 x 1080) WVA Memória 

Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 

3200MHz; Expansível até 32GB 

Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe 

M.2  Câmera HD de 1.280 x 720 de 30 fps 

Microfones de array dupla Áudio e alto-

falantes Alto-falantes estéreos, 2 W x 2 W = 

4 W no totalWirelessIntel® Wi-Fi 6 (Gig+) 

2x2 e BluetoothBateria principalBateria de 4 

células e 54Wh (integrada)EnergiaAdaptador 

CA de 65 Watts. Modelo de referência: Dell 

Inspiron 15 5000   Equivalente ou superior  

Garantia minima 12 meses 

 

5 R$ 7.593,00 

 

 

 

 

 

 

R$ 37.965,00 

10 Computador Desktop 

Processador: Processador de 12 núcleos, 20-

thread, cache de 25MB, 4.8GHz.Sistema 

operacional: Windows 11 Português.Placa de 

vídeo: GPU integrada, com suporte a monitor 

externo HDMI e DisplayPort, memória do 

sistema compartilhada.Memória RAM: 

5 R$ 7.945,33 R$ 39.726,65 
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16GB, Expansível até 

64GB.Armazenamento: SSD de 

512GB.Portas frontais: unidade de disco 

óptico, leitor de cartão de mídia, 2 portas 

USB 2.0, 2 portas USB 3.2, 1 entrada para 

fone, 1 leitor de cartão SD.Portas traseiras: 2 

portas USB 2.0, 2 portas USB 3.2, 1 saída de 

áudio, 1 porta Ethernet RJ-45, 1 porta para 

fonte CA, 1 porta HDMI, 1 porta DisplayPort. 

Unidade óptica: leitor e gravador de 

DVD/CD.Ethernet: placa Ethernet com fio 

(LAN) com taxa de transferência 

10/100/1000 Mbps.Wireless: placa de rede 

Wi-Fi, bandas 2,4GHz, 5GHz e 6GHz, 

Bluetooth com Antena Interna.Audio: 

controlador de áudio com interface de áudio 

interna e externa.Energia: bivold 110/220V.  

Monitor: monitor LCD 23.8 polegadas, 

relação de aspecto 16:9, resolução Full HD 

(1080p), ajustes da posição do visor e 

inclinação, porta HDMI, DisplayPort, 

conector VGA, portas USB de 5 Gbit/s, cabo 

de alimentação, cabo DisplayPort, cabo USB 

de 5 Gbit/s, cabo HDMI.Teclado: com fio, 

interface USB, localização e disposição 

Português – ABNT2, cor preto, teclas tipo 

chiclete, dimensões aproximadas 44,0 x 12,5 

cm.mouse: com fio, cor preto, interface USB, 

botões esquerdo, direito e roda de rolagem. 

 

Referencia Dell Vostro Small  

3710.Equivalente ou superior Garantia 

minima 12 meses 

11 Contador de Células Sanguíneas para 

contagem manual de células, informando o 

valor total e os subtotais.  Equipamento com 

as funções TIMER (controle de um tempo 

pré-determinado) e CRONÔMETRO, 

possuindo as seguintes características 

básicas:11 teclas, sendo 09 teclas de 

contagem e 2 teclas de função.Visor digital. 

Registro de Leucócitos, informando valores 

totais e subtotais.Possibilidade de contagem 

de até 999 células.Contagem de 

ERITROBLASTOS em separado, alarme 

sonoro e bloqueio automático a cada 100 

(cem) células contadas.Função TIMER com 

possibilidade de controle de 

temposCronometragem.Alimentação Bivolt 

3 R$ 700,33 R$ 2.100,99 
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– 127/220V, 60 Hz (selecionável na fonte do 

equipamento).Dimensões aproximadas: 

(LxAxP) 205 x 50 x 110 mm. Referencia 

Galobal Trade equivalente ou similar  

12  DATALOGGER DE TEMPERATURA E 

UMIDADE ESTILO CANETA (-30 A 

70°C) CONEXÃO USB DIRETA 32000 

LEITURAS C/ GERAÇÃO DE PDF 

AUTOMÁTICO Ref: 4014 

Descrição  Medição de temperatura -30°C a 

+70°C Medição de umidade 35 a 95% UR 

Resolução de temperatura 0,1°C Fonte de 

alimentação Bateria de lítio 3,6v 

(substituível) Registra 32 mil leituras 

Referência RC 51H   Equivalente ou 

superior Garantia minima 12 meses 
 

 

5 R$ 484,55 R$ 2.427,75 

13 Extrusora para produção de briquetes 

Capacidade de produção: até 100 kg/h; Rosca 

aletada; Matriz Hexagonal; Tamanho da 

matriz – briquetes 55 mm; Dimensões da base 

550larg. / 1600comp. / 1100alt.; Peso da 

máquina 150 kg, Potência do Motor 5 HP 

trifásico; Voltagem 220V, Modelo 

Referência ou Superior CARVOPRESS 

1000.   Equivalente ou superior  

Garantia mínima de 12 meses. 

1 R$ 23.248,33 R$ 23.248,33 

14 Engenho p/cana baixo moendas de ferro 

Utilizado para extrair caldo de cana. Com kit 

completo:1 Motor Elétrico Monofásico 2 

Cavalos Baixa Rotação 110/220V Bivolt (ou 

superior);1 Chave "Chave Liga/desliga 30a 

Cs-102 Monofásico Margirius" 1 Correia "A-

64" 1 Polia do Motor (Anexa a embalagem do 

engenho) 2 Metros de Cabo Elétrico 4mm 

Parafusos de Fixação do Motor modelo: 

B120BM (ou similar) produção média de 80 

litros por hora moendas: ferro pintada altura 

cavalete: 33 cm peso líquido: 41,0 kg 

Acompanha manivela para volante.Capas das 

moendas e bicas em aço inox.Pés do cavalete 

com furos para fixação.Dimensões: 80(C) x 

31(L) x 61(A) cm Características do Motor 

Diâmetro do eixo: 3/4 (19,05 mm) Chaveta: 

3/16 (4,76 mm) 01. Potência: 2 cv; 02. 

Polaridade: 4 pólos 1730 Rpm; 03. Grau de 

proteção: IP21, conforme abnt nbr 

IEC60034-5; 04. Frequência: 60Hz; 05. 

1 R$ 4.888,23 R$ 4.888,23 
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Tensões: 110-127/220-254V 06. Isolamento: 

130°C (Classe b); 07. Carcaça normalizada, 

conforme nema 56, 56H 08. Cor: Preto 09. 

Norma abnt nbr 17094-2. Referencia  B120 

Garantia mínima de 12 meses . 

15 Fonte CC com modulo de emulação 

fotovoltaica Tensão de alimentação de fase: 

127/220V ± 10% *Tensão de saída ajustável: 

0-300V *Corrente de saída ajustável: 0-6,4A 

*Potência máxima: 1750W *Isolada com 

Transformador de Alta Freqüência *Proteção 

contra sobrecarga e curto circuito  *Interface 

com display LCD *Comunicação serial RS-

232 *Rampas programáveis de subida e 

descida *Potenciômetros para ajuste de 

corrente e tensão *Software de 

Gerenciamento Remoto para PC  *Módulo 

de Emulação Fotovoltaica: Com operação 

remota da fonte pelo PC via RS232 e 

Ethernet; Com definição de até 10 tabelas de 

50 pontos com curvas relacionando 

características I-V de painéis fotovoltaicos 

(dentro das especificações máximas da 

fonte); Geração automática de curvas a partir 

das características dos painéis;Emulação de 

conexão em série ou paralelo de painéis; 

Programação de eventos em lista alternando 

entre as curvas de geração.Referencia 

Supplier FCCT 175-30-i32110 Equivalente 

ou superior Garantia Minima 12 meses   

1 R$ 32.682,81 R$ 32.682,81 

16  KIT DE DESENVOLVEDOR GPU:128-

core NVIDIA Maxwell™ CPU: Quad-core 

ARM A57 @ 1.43 GHz Memória GB 64-bit 

LPDDR4 25.6GB/s Armazenamento

 microSD (Cartão não incluída) 

Codificador de Vídeo: 4Kp30 | 4x 1080p30 | 

9x 720p30 (H.264 / H.265) 

Decodificardor de Vídeo: 4Kp60 | 2x 4Kp30 

| 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265) 

Conectividade: Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

Câmera: 2x MIPI CSI de 2 conectores 

Monitor: HDMI e DP USB: 4x USB 3.0, 1x 

USB 2.0 Micro-B Outros: cabeça de 40 pinos 

(GPIO, I2C, I2S, SPI, UART) cabeça de 12 

pinos (energia e sinais relacionados, UART) 

cabeça de ventilador de 4 pinos Dimensões: 

100 mm x 80 mm x 29 mm Fonte: SMI24-5-

V-P5 Informações Adicionais Memória: 4GB 

1 R$ 4.386,00 R$ 4.386,00 

17 Kit Raspeberry  - GPIO de 40 pinos; - 1 R$ 1.902,30 R$ 1.902,30 
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Memória RAM: 4GB DDR4; - WiFi 802.11n 

integrado; - 2 conectores Micro HDMI; - 

Suporte para resolução 4Kp60; - Suporte para 

PoE; - Portas USB 2.0: 2; - Portas USB 3.0: 

2; - Conector Gigabit Ethernet; - Conector p2 

para áudio e vídeo; - Conexão com câmera 

via CSI; - Conexão com display via DSI; - 

Slot para cartão microSD; - Raspberry Pi 4: 

85 x 56 x 17mm. Acompanha: 01 - Raspberry 

Pi 4 Model B(4 GB) Anatel; 01 - Fonte de 

alimentação 5V/3A; 01 - Case com cooler; 

01 - Kit de dissipadores; 01 - Cabo micro 

HDMI 1 metro; 01 - Cartão de memória 

microSD 32GB Classe 10;01 - Leitor para 

cartão microSD. 

18 MINICENTRÍFUGA 6400RPM, BIVOLT 

(110-220V, 60HZ). UNIDADE Para 

centrifugação de microtubos de PCR, tubos 

criogênicos, tubos de qPCR. Características: 

- Velocidade fixa em 6400RPM;  -Tampa em 

Acrílico; - Trava de segurança q impede o 

funcionamento com a tampa aberta;  

Rotores: Rotor para 6 tubos de 1,5/2,0mL; 

Rotor para 16 tubos de 2,0 mL - Indicador 

luminoso de funcionamento;  Informações 

Técnicas RPM Máximo: 6400rpm RCF 

Máximo: 2046xg Capacidade: 6 tubos de 

1,5/2,0mL  Dimensões: Ø131,9x156,7mm 

Potência: 18W Voltagem: Bivolt 

(110/220V/50-60Hz) Referencia kasvi K14-

0602 Equivalente ou superior  

 

4 R$ 2.190,83 R$ 8.763,32 

19 Modulo High Speed CAN BUS MCP-2551 

é dispositivo tolerante a falhas de alta 

velocidade, que pode ser usados como 

controlador de protocolo CAN e interface de 

barramento físico. O MCP2551 fornece 

capacidade de recebimento diferencial para o 

controlador de protocolo CAN, que está 

totalmente de acordo com os padrões ISO-

11898, incluindo requisitos de 24V de 

energia. Normalmente, cada ponto no sistema 

CAN deve ter um dispositivo, para converter 

o sinal digital do controlador CAN gerado em 

um sinal compatível com o barramento. Ele 

também fornece um buffer entre pontos de 

alta tensão do controlador CAN e CAN bus. 

Estes picos de alta pressão podem ser gerados 

por um dispositivo externo. 

4 R$ 36,43 R$ 145,72 
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20  Moinho de facas Tipo Willey 15 kg/h - Tipo 

Willye 920 - 4 facas fixas e 4 móveis - ½ CV 

- 930 rpm  Referencia 7 lab 920 Willye 

Equivalente ou superior  

4 R$ 10.646,67 R$ 42.586,68 

21 Moinho de bolas horizontal, para jarros. 

Preferencialmente acompanhando jarro e 

conjunto de esferas Referencia Marconi  

Equivalente ou superior Garantia minima 

12 meses  

4 R$ 22.526,67 R$ 90.106,68  

22 Monitor multiparamétrico portátil, para 

uso veterinário, com processamento do sinal 

digital e monitor de alta resolução. Deve 

mensurar os seguintes parâmetros: 

eletrocardiografia, oximetria de pulso, 

capnografia, temperatura retal, pressão 

arterial não invasiva, pressão arterial 

invasiva, fração de oxigênio inspirado 

(FiO2).Referencia DL 900vet Equivalente 

ou superior Garantia minima 12 meses 

3 R$ 7.250,00 R$ 21.750,00 

23 MISTURADOR VERTICAL 

- Misturador vertical para concreto e 

argamassas- Movimentação por rodas, com 

suportes para carregamento - Equipado com 

4 braços giratórios e 2 raspadores, sendo um 

central e outro lateral - Comporta lateral para 

descarga, protegida- Grade de proteção sobre 

o tambor de mistura - Sistema rasga saco que 

facilita a abertura de embalagens - Pegadores 

retráteis para facilitar o transporte - 

Capacidade da cuba mínima: 0,27m³ = 270 

Litros - Capacidade de mistura normal 

mínima: 0,12m³ = 120 Litros - Número 

aproximado de ciclos/hora: 20 -  Produção 

horária aproximada: 3,2m³ = 3.200 Litros 

- Rotação das pás: 31RPM - Potência do 

motor: 3CV ii Polos - Tensão: 220V - 

Transmissão do redutor: 3.530 / 31 rpm - 

Botão de liga/desliga e de emergência -  

 

Referência: Misturador Forçado para 

concreto e argamassa mf 270 - CSM 

Garantia minima 12 meses,  

1 R$ 21.339,22 R$ 21.339,22 

24 Placa de aplicação com módulo GNSS 

ZED-F9R 

Antena GNSS multibanda ativa com um cabo 

de 5m 

Cabo breakout do conector de 14 pinos 

Licença de avaliação de um mês do provedor 

de serviços de correção 

1 R$ 6.984,90 R$ 6.984,90 
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cabo USB 

 

Modelo de referência: u-blox C102-F9R ou 

superior 

25 Prensa com sistema de controle de 

temperatura e pressão: 

-Prensa Hidráulica Elétrica Com 

Aquecimento 50 Toneladas; - Estrutura 

construída em aço 1020 com pintura 

eletrostática anticorrosiva. - Placas 

Construídas em aço nodular.- 4 hastes 

construídas em aço inox, com porca e ajuste 

de altura com travamento em bronze.- 

Plataforma de aquecimento superior e 

inferior para prensagem em aço inox polido 

com entrada de fluido para resfriamento.- 

Mangueira para resfriamento com trama 

trançada e que permita adequada resistência a 

temperatura aplicada e ao choque térmico. 

- Mesa superior fixa com ajuste da altura 

através porca em bronze. - Mesa inferior 

móvel guiada através de buchas, com curso 

de elevação hidráulica. - Cilindro hidráulico 

encamisado. - Sistema hidráulico composto 

de válvulas e moto-bomba composto de 

motor de pelo menos 5 CV. - Proteção em 

perfil de aço tubular e telas expandidas para 

proteção do operador. - Manômetro analógico 

com ponteiro de arraste classe A norma 

ABNT, e com controle sensível da pressão.  

- Pelo menos 2 sensores de temperatura 

termopar J, tipo baioneta. - Pelo menos 2 

Resistência mica total de 8000 watts. - 

Proteção com Disjuntor Bipolar. - 2 

controladores de temperatura micro 

processados digitais com segmentos para 

utilização de rampas e patamares, no qual um 

controla a placa superior e o outro a placa 

inferior. - Rele estado solido. - Curso de 

avanço de pelo menos 250 mm. - Botão de 

emergência para parada instantânea. - 

Botoeira com acionamento manual de Subida 

e Descida.- Sistema para evitar trancos de 

pressão ao abrir os pratos. - Entrada e Saída 

para circulação de Fluídos para realização de 

resfriamento dos pratos.- Painel adesivo em 

policarbonato texturizado a prova d’água.  

- Chave geral de Liga/Desliga, com led.  

- 4 Pés de Ferro Vibra Stop ou sistema para 

1 R$ 161.793,33 R$ 161.793,33 
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evitar vibração. - Cabo de força com dupla 

isolação e plug com três pinos, duas fases e 

um terra, de acordo com as normas ABNT 

NBR 14136. - Pressão máxima de pelo menos 

50 toneladas. - Temperatura 10°C acima do 

ambiente até 300ºC. - Alimentação: 220 volts 

- Potência: de pelo menos 8000 watts. - 

Dimensão da plataforma aquecimento 

superior e Inferior: de pelo menos 300 x 300 

mm-. 

 Referencia Solab SL 12 /50  Equivalente 

ou superior   Garantia mínima de 12 

meses. 

26 Reflectometro portatil Sensor ótico de alta 

qualidade que mede instantaneamente o vigor 

as plantas 

• Bateria recarregável de longa 

duração 

• Porta carregamento com micro USB 

proporciona conexão direta para recarregar o 

dispositivo portátil sem necessidade de 

remover e substituir a bateria 

• Encaixe confortável na mão 

• Visor de fácil leitura, mesmo à luz do 

sol, fornece valores NDVI para plantas ao 

alcance do sensor 

• Gatilho simples de mola projetado 

para fadiga mínima do operador 

Referencia Greenseeker handheld 

Equivalente ou superior  

1 R$ 6.443,83 R$ 6.443,83 

27 Refratômetro Digital  

Faixa de medição: 0 a 85 %Brix / 0 a 80 ºC 

Resolução: 0.1%Brix / 0.1ºC 

Referencia Hanna HI96801  Equivalente 

ou superior  Garantia mínima de 12 meses 

4 2.192,53 8.770,12 

  

O Valor total estimado dessa contatação é de    R$     2.369.143,54 (Dois milhões trezentos e  sessenta e nove mil cento 
e quarenta e tres reais e cinquenta e quetro centavos) 

 

2.1 O procedimento Administrativo para a realização de pesquisa de preços para apurar o valor 

estimado  dos itens que compõem essa contratação foi obtido com base na IN 73/2020, levando –

se em conta  pesquisas em sites especializados, contratações em outros orgões e fornecedor 

especializado 

2.2 Para apurar os preços referenciais , optamos por utilizar a pesquisa realizada junto a empresas no ramo de 

atividade consulta em sites especializados e contratações feias por outros A metodologia de cálculo utilizada foi a 

média simples entre todas as pesquisas de cada item   
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3 .JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

3.1  A FUNDECC tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão bem como 

os desenvolvimentos institucionais, científicos e tecnológicos da Universidade Federal de Lavras, mediante 

assessoramento à elaboração de projetos e administração dos recursos financeiros. Ela é reconhecida como entidade 

cuja atuação serve de base para que as idéias desenvolvidas na Universidade Federal de Lavras possam se transformar 

em projetos com resultados imediatos, produtivos, levando a Universidade além da sua função primordial, a produção 

de conhecimento e inteligência.. Em razão disso se torna indispensável a compra desses equipamentos.  

 

3.5 Indicação de marcas pré aprovadas    

 

3.5.1 Foi necessário a indicação das referencia dos equipametos como padrão e parâmetro de qualidade, e 

também para padronização, cujo objetivo é  de buscar a uniformização dos equipamentos  previamente 

selecionados e qualificados e, cons eqüentemente, a redução de gastos como assitencia técnica e 

manutenção; logo, tornar mais próspera a relação custo x benefício. 

 

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

4.1 O contratante deverá ter pleno conhecimento das condições necessárias para o fornecimento 

do objeto. 

 

5. DA GARANTIA 

 

5.1 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. 

 

5.2 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. 

 

5.3 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. 

 

5.4 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. 

 

5.5 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 
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técnica autorizada 

 

5.6 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. 

 

5.7 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 

reparos. 

 

5.8 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. 

 

5.9 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de Responsabilidade 

da Contratada. 

 

5.10 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. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

6.1 Atestado de fornecimento de equipamento equivalente ou superior ao objeto  

 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

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

 

7.2 O almoxarifado não dispõem de equipamentos para o desembarque do objeto. 

 

7.3 Todos os custos com frete, seguro, descarga bem como os serviços de instalação, treinamento na 

máquina e software in loco deverão estar inclusos. 

 

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

 

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

mesmo com as especificações solicitadas. 
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7.6. 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. 

 

 

7.8  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; 

 

7.9 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. 

 

8- PAGAMENTO  

8.1  O pagamento somente ocorrerá após o recebimento definitivo e conferencia do material. 

 

9.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 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. 

 

                                                

 

 

 

                                                 Daniela Andrade Meirelles  

                                                Diretora Executiva /FUNDECC  
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020 /2022 

 

À Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural -FUNDECC 

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

 

EMPRESA: .  
CNPJ:  . 

ENDEREÇO:    . 

TELEFONE:  . 

E-MAIL:   .  

 

 

 

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 estão inclusos todos os custos com frete, seguro, descarga bem como os 

serviços de instalação de todo equipamento caso haja necessidade.  

 

Prazo de validade da proposta: 60 dias 

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:  

 

REPRESENTANTE LEGAL -   : 

CPF:   

 

Item Descrição Marca Valor unit Valor total 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

 

A presente Ata rege-se pelo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022 rege-se com fulgro na lei 7.892, 

de 17 de janeiro de 2013 e do                  Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, 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 , emitida pela SSP/SP e do CPF nº , 

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 

G E R E N C I A D O R  e de outro lado  , sociedade civil devidamente constituída, 

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

denominado FORNECEDOR REGISTRADO , representada neste ato pelo seu representante legal 

 , CI n.º e CPF n.º ,  

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , 

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ............... do 

edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

3. VALIDADE DA ATA 

 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

 

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria de Estado da 

Administração não fica obrigada a firmar as contratações. 

 

 

 

4 - CONDIÇÕES GERAIS  

 

3.1. 4.1 As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
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objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital. 

 

 
4.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes  

 

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) 

do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº20 /2022 

 

 

 

O presente contrato administrativo rege-se pelo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2022 com fulcro na            

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e Decreto 

5.450, 31 de maio de 2005 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 , emitida pela SSP/SP e do CPF nº , 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 ,  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO VALOR 

2.1 – O valor total do contrato é de R$ ( ). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA ENTREGA 

 

3.1. O prazo de entrega deverá ser de até 30 (Trinta dias) 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. 
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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 

 

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 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. 

 

5.3. 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. 

 

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

pagamento. 

 

 

5.5. 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. 

 

5.6. 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 
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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 

 

2.1.3 6.1. As despesas para atender a esta licitação, estão programadas nos  Convenios, Contratos e  

Acordos que  são gerenciados financeiramnte e administrativamente pela FUNDECC e que irão 

atender o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão bem como os 

desenvolvimentos institucionais, científicos e tecnológicos da Universidade Federal de Lavras 

 

 

 

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, pelo coordenador do projeto 

 

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. Seré responsavel por toda a logística na entrega do equipamento inlusive no desembarque do 

equipamento conforme descrito no Anexo I Termo de Referencia.  

 

 

8.7. A CONTRATADA não será responsável: 
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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 020/2022 e no 

Contrato a ser assinado com a CONTRATADA; 

 

8.8. 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 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. São obrigações da Contratante: 

 

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

 

7.1.2. 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; 

 

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

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

responsável especialmente designado; 

 

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

7.2. 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. 
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9.17.1 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: 

 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

10.1. 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. 

 

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 

mailto:cpl@fundecc.org.br


 

 

 

  

44 

Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1878- e-mail: cpl@fundecc.org.br  

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. 

 

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 
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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 020./2022, assinam 

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

 

Lavras de de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural/ Fundecc 

 

 

 

P/CONTRATADA 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

  
 

NOME 

 

 

mailto:cpl@fundecc.org.br


 

 

 

  

46 

Campus Histórico da UFLA - Cx. Postal, 3060 - CEP 37200-900 - LAVRAS-MG 

Fone: (35) 3829 1878- e-mail: cpl@fundecc.org.br  

 

NOME 
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