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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS ARINOS
ROD. MG 202 KM 407 – ARINOS- BURITIS – CX. POSTAL 5– ARINOS (MG)
(38) 8409-5162 – will.resende@ifnmg.edu.br

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2011
PROCESSO N° 23392.000032/2011-13
A União, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, mediante Pregoeiro, designados pela Portaria nº 06,
publicada em 29/03/2010, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço POR ITEM, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 10.520, de 2002, o Decreto nº 5.450, de 2005, a Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, o Decreto nº 3.722, de 2001, o Decreto nº 3.931, de 2001, a Lei
Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 1993, bem como a legislação correlata,
e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
Data da abertura da sessão pública: 30/05/2011
Horário: 14:00 ( quatorze horas) Horário de Brasília
Endereço: www.comprasnet.gov.br
Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do presente Edital no site
www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da sessão pública.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual aquisição de Gás liquefeito de Petróleo
(P13 e P45), visando atender às necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, conforme especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.2.1 ANEXO I - Termo de Referência
1.2.2 ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços
1.2.3 ANEXO III - Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica optante pelo SIMPLES (a ser
entregue juntamente com a Nota Fiscal).
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - EXCLUSIVA PARA ME / EPP
2.1. Será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno

porte - tratamento diferenciado - Benefício Tipo I, de acordo com o art. 6º do Decreto nº. 6.204,
de 05/09/2007;
2.2. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem
previamente credenciados perante o sistema eletrônico, por meio do site www.comprasnet.gov.br, para
participação de Pregão Eletrônico.
2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
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2.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou
em processo de recuperação extrajudicial;
2.3.2. Em dissolução ou em liquidação;
2.3.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS
ARINOS ;
2.3.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União;
2.3.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
2.3.6. Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
2.3.7. Estrangeiras que não funcionem no País.
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet,
no site http://www.comprasnet.gov.br.
3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão eletrônico.
3.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
3.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
3.6. Incumbirá ainda 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.
4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a partir da data
de divulgação do Edital no site www.comprasnet.gov.br até a data e horário da abertura da sessão pública.
4.1.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
4.2. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital.
4.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte e a cooperativa de que trata o artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverão informar tal condição no ato do envio da proposta, por
intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, sob pena de não usufruir do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.2.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à conformidade
da proposta, ou ao enquadramento do licitante na condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3. A proposta deverá conter:
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4.3.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante e demais
dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
4.3.1.1. Para a “descrição detalhada do objeto ofertado”, deve ser utilizado o campo
próprio, vedado o preenchimento deste com dados aleatórios.
4.3.2. Capacidade de fornecimento, se inferior ao estabelecido no Termo de Referência.
4.3.3. Preço unitário por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de
acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de
Referência.
4.3.3.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem,
tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à
Administração, não serão incluídos na proposta de preços apresentada.
4.3.4. Prazo de entrega, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
4.3.5. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.
4.3.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sua apresentação.
4.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.
5.1.1. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o Pregoeiro, mas
permaneça acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
5.1.2. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2. A desclassificação de proposta, será, sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando, então, os licitantes
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO DO ITEM e não poderá ultrapassar
duas casas após a vírgula.
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7.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no sistema e do valor
consignado no registro.
7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos.
7.4. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles ofertados e registrados
pelo sistema.
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
7.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado.
7.10. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - ou
empresa de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 COOP -, será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
7.10.1. O Sistema de Pregão Eletrônico identificará em coluna própria as ME/EPP e COOP
participantes, fazendo comparação entre os valores do licitante com menor preço e das demais
ME/EPP/COOP na ordem de classificação, desde que a primeira colocada não seja uma
ME/EPP/COOP.
7.10.2. Nessas condições, as propostas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o
licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.10.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício
do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
7.10.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, na faixa dos
5% (cinco por cento) de diferença para a primeira colocada, o Sistema fará um sorteio eletrônico
entre os licitantes, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final de desempate, conforme subitens acima.
7.10.5. Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação de
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial
apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, prevalecerá
a classificação inicial.
7.10.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final
dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro
lugar.
7.11. Caso, após o encerramento da etapa de lances, não se verifique a situação prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo eventual empate entre propostas, o critério de
desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.
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7.12. Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. Após a aceitação, a licitante detentora da
melhor proposta deverá encaminhar preferencialmente via sistema comprasnet ou via e-mail:
Will.resende@ifnmg.edu.br a proposta comercial assinada conforme anexo- II, no prazo de 60 (sessenta)
minutos após solicitação do pregoeiro.
8.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço UNITÁRIO DO ITEM, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
8.3. Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante apresente amostra, catálogo ou folheto com as
características dos materiais ofertados, para a verificação da compatibilidade com as especificações do
Termo de Referência, no local a ser indicado e dentro de 02 DIAS contados da solicitação.
8.3.1. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será desclassificada.
8.3.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise.
8.3.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
8.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda este Edital.
8.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação.
8.7. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1 Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, o Pregoeiro fará a verificação da validade
dos documentos e declarações das Empresas, e a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, das Licitantes Vencedoras;
Para o cadastro SICAF, serão consideradas as certidões relativas à DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA (Certidão Negativa da Receita Federal, FGTS e INSS) assim indicadas
no Sistema SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores), quando da hora
estipulada para a abertura do processo de habilitação. Constituem documentos
complementares de habilitação ao presente certame:
9.1.1 As declarações necessárias para a Habilitação da empresa vencedora, abaixo citadas são
obtidas pelo pregoeiro via “on line”. Não necessitando o envio das mesmas via fax:
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a)Declaração de Inexistência de fato superveniente.
b) Declaração de que não emprega menores- Lei 8.666/93 art 27, Lei 9.854/99.
c) Declaração de ME/EEP/Cooperativa- Lei Comp. 123/06 ,Lei 11.448/07 art 34.
d)Declaração de conhecimento e total cumprimento do Edital.
e) Declaração de Elaboração Independente da Proposta.
9.1.2 Quando solicitado pelo pregoeiro, o licitante deverá comprovar, no prazo máximo de 2 (duas)
horas a partir da solicitação, sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, por
meio do fax número (49)3441 4834.
9.1.3 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa
oficial.
9.1.4 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
9.1.5
No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
9.1.6
Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
9.1.7
A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência
na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
9.1.8
A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.
9.1.9
A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
9.1.10
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Nos Processos licitatórios na modalidade Pregão eletrônico, nos parágrafos §1º, 2º e 3º do art 30 do
Decreto Nº 5.450/05, as propostas ficam registradas digitalmente, desde a sua inclusão, lances, ajustes,
aceitação, adjudicação e Homologação.
10.2. Após a habilitação, a licitante detentora da melhor proposta deverá encaminhar preferencialmente
via sistema comprasnet ou via e-mail: Will.resende@ifnmg.edu.br a proposta comercial assinada
conforme anexo- II, no prazo de 60 (sessenta) minutos após solicitação do pregoeiro.
10.2.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.3. 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.
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10.4. A proposta comercial original assinada conforme anexo – II do edital e demais documentos
originais deverão ser encaminhados após o encerramento da sessão pública no prazo de 05 (cinco) dias
úteis via correios.
10.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca e
vinculam a Contratada.

modelo

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor
seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três
dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. 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.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
12.2.1. Antes da homologação da licitação, poderá ser realizada consulta ao Sistema de Preços
Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, para
confirmar se o preço a ser contratado é compatível com o praticado pela Administração Pública
Federal, devendo a consulta, quando for o caso, referir-se ao trimestre imediatamente anterior ao
da aquisição que se pretende realizar, no respectivo Estado da Federação.
12.2.1.1. O resultado da consulta ao SISPP será impresso e anexado ao processo.
13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco)
dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições
estabelecidas.
13.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo órgão gerenciador.
13.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, poderá ser
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convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação,
verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata.
14. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
14.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º,
do Decreto nº 3.931, de 2001.
15. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO
15.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à
disciplina do Decreto n° 3.931, de 2001, conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital.
16. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
16.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada
por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931,
de 2001.
16.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata
de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo
pedido de contratação.
16.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços.
16.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
16.3. Antes da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta “on line” ao SICAF e ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.
16.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da Ata de Registro de Preços.
16.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
16.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
16.7. Durante a vigência da Ata de Registro de preços, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas
e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à
Administração.
17. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
17.1
Cada Ata firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições definidas neste
instrumento, ou, na omissão deste, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou
retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
18. DO PREÇO
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18.1. Durante a vigência de cada contrato, os preços são fixos e irreajustáveis, mas autorizada a revisão
objetivando recompor o equilíbrio econômico financeiro desde que comprovada documentalmente a
excessiva onerosidade a afetar a exequibilidade da avença.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1. A Contratada obriga-se a:
19.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca e fabricante;
19.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
19.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 10 (dez dias) o produto com avarias ou defeitos;
19.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
19.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
19.1.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
19.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
19.1.7. Os bens deverão ser entregues junto ao setor de Almoxarifado, na sede do órgão, no
endereço Rod. MG 202 – km 407 – Arinos-Buritis – ARINOS - MG, no horário das 07:00 às
11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, setor responsável para o recebimento e conferência, sendo que o
descarregamento dos produtos é de responsabilidade da CONTRATADA;
19.1.7.1. Por ocasião da entrega/devolução os botijões P 45 deverão ser pesados para
definição do volume devolvido para posterior desconto ou reposição. A pesagem será feita
com balança da instituição e na impossibilidade desta, a contratada deverá dispor do
equipamento.
19.1.7.2. Na necessidade de adaptação das conexões (chicotes) dos botijões P 45, nas linhas
de distribuição do refeitório e abatedouro a empresa CONTRATADA, deverá fornece-los até
o final da Vigência da Ata de Registro de Preços.
19.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preços.
19.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.2 A Contratante obriga-se a:
19.2.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
19.2.2 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 definitivos;
19.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
19.2.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

20.

DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
20.1.

Os bens serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
9
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado no
Termo de Referência.
20.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
20.2.
21.

O recebimento de material de valor superior a R$ 0000 (000 reais) será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

DO PAGAMENTO
21.1.

O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente.
21.1.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.
21.1.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
21.1.3 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art.
5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

21.2.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
21.2.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime, desde que apresente, juntamente com a Nota
Fiscal a declaração constante do Anexo III do presente Edital. 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.

21.3.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislação vigente.

21.4.

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

21.5.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte
fórmula:
EM = N x VP x I, onde:
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso;
10

Página 11 de 28
CAMPUS ARINOS
Edital Pregão para Registro de
Preços
nº 04/2011

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (6/100)/365
22.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.1.

23.

Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os
quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão
certificados por ocasião de cada contratação.

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes
sanções:
23.1.1 Advertência;
23.1.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) por ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste
Edital e na proposta da(s) Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total
a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados
oficialmente;
23.1.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total ou parcial
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
23.1.4 Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar com o INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS
ARINOS;
23.1.5 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que a Licitante ressarcir o
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERIAS– CAMPUS ARINOS pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.
23.1.6 Impedimento de licitar e de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à
Licitante que:
23.1.6.1 Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;
23.1.6.2 Não mantiver a proposta, injustificadamente;
23.1.6.3 Comportar-se de modo inidôneo
23.1.6.4 Fizer declaração falsa;
23.1.6.5 Cometer fraude fiscal;
23.1.6.6 Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
23.1.7 A licitante/Adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais;
23.1.8. Pelos motivos que seguem, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) estará(ao) sujeitas às
penalidades tratadas na condição anterior, principalmente pelo descumprimento dos
prazos e condições previstos neste Pregão;
23.1.9. Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda,
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
23.1.
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23.1.10. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e

impedimento de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas
à Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados
24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1.

Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento de petição por escrito
ao Pregoeiro.
24.1.1 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
24.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações
no Edital.

24.2.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet.
24.2.2 O pedido de esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas.

24.3.

Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

24.4.

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 e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.5.

É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

24.6.

No julgamento da habilitação e das propostas, 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 acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

24.7.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.7.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

24.8.

A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

24.9.

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.
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24.10.

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.

24.11.

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.

24.12.

As normas que disciplinam este Pregão 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.

24.13.

O presente Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço
Rod MG 407, km 202 – ARINOS-MG, nos dias úteis, no horário das 07:00 às 11:00 e das
13:00 às 17:00 horas.

24.13.1 O presente Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.ifc-concordia.edu.br.
24.14.

Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
órgão, situado no endereço Rod MG202, km 407 – ARINOS-MG, nos dias úteis, no horário das
07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

24.15.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 2005, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do
Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto nº 3.931, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de
2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

24.16.

O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Montes
claros - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.
ARINOS, 25 de março de 2011.

______________________________
Prof. Edmilson Tadeu Cassaní
Diretor Geral – Campus Arinos
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS
CAMPUS ARINOS
ROD. MG 202 KM 407– ARINOS- BURITIS – CX. POSTAL 5– ARINOS (MG)
(38) 8409-5162 – will.resende@ifnmg.edu.br

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011
PROCESSO Nº 23392.000032/2011-13
1. OBJETO

O objeto desta licitação é o registro de preços para eventual aquisição de Gás Liquefeito de
Petróleo, visando atender às necessidades da Coordenação de Atendimento ao Educando do Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia DO NORTE DE MINAS GERIAS– Campus ARINOS,
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus
Anexos.

1.1.

Itens Quant. Un Descrição
1.

Valor Total de
Referencia

12

Un Recarga de GLP (botijão de 13Kg)

43,70

524,40

144

Un Recarga de GLP (botijão de 45Kg)

180,00

25.920,00

02

Un

90,00

180,00

2.
3.

Valor. Unitário
De Referência

Botijão de Gás de
P13 kg,
fabricado segundo as normas da
ABNT– Associação Brasileira de
Normas Técnicas,confeccionados em
chapa de aço carbono, com lacre
anti-violação na válvula, pintados e
com marca e nome do distribuidor
em relevo, com alça que proteja seus
dispositivos de segurança e de
impacto direto durante seu transporte
e manuseio, devendo, as tais, ser
parte integrante daqueles. Os
botijões devem possuir bases que
permitam assento estável em plano
nivelado e apresentar superfícies
externas tratadas por processo de
preservação
contra
oxidação.
Acompanhado de abraçadeiras,
mangueira, registro, regulador de
pressão e demais acessórios.Uso
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doméstico
4.

04

Un

Botijão de Gás de
P45 kg,
fabricado segundo as normas da
ABNT– Associação Brasileira de
Normas Técnicas,confeccionados em
chapa de aço carbono, com lacre
anti-violação na válvula, pintados e
com marca e nome do distribuidor
em relevo, com alça que proteja seus
dispositivos de segurança e de
impacto direto durante seu transporte
e manuseio, devendo, as tais, ser
parte integrante daqueles. Os
botijões devem possuir bases que
permitam assento estável em plano
nivelado e apresentar superfícies
externas tratadas por processo de
preservação
contra
oxidação.
Acompanhado de todos o acessórios
para instalação. Uso industrial

210,00

TOTAL

840,00

27.464,40

1.2. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme

especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da Coordenação Geral de

Administração e Finanças de Serviços de Apoio, do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS CAMPUS DE ARINOS, visando à
elaboração das refeições aos alunos e servidores que utilizam o refeitório da Instituição.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n°

10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
4.1. O fornecimento será efetuado em remessas, com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias,

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
4.2. Os bens deverão ser entregues junto ao setor de Almoxarifado, na sede do órgão, no endereço Rod.

MG 202 – km 407 – Arinos-Buritis – ARINOS - MG, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às
17:00 horas, setor responsável para o recebimento e conferência, sendo que o descarregamento dos
produtos é de responsabilidade da CONTRATADA;
4.2.1. Por ocasião da entrega/devolução os botijões P 45 deverão ser pesados para definição
do volume devolvido e posterior desconto ou reposição. A pesagem será feita com balança
da instituição e na impossibilidade desta, a contratada deverá dispor do equipamento.
15
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4.2.2. Na necessidade de adaptação das conexões (chicotes) dos botijões P 45, nas linhas de
distribuição do refeitório a empresa CONTRATADA, deverá fornecê-los até o final do
contrato.
5. AVALIAÇÃO DO CUSTO
5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$2 7.464,40 ( Vinte e sete mil quatrocentos

e sessenta e quatro reais e quarenta centavos .
5.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo,

elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e
mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais - SIASG.
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Os bens serão recebidos:

A) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
B) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório.
6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 27.464,40 (Vinte e sete mil quatrocentos e

sessenta e quatro reais e quarenta centavos .) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros, designados pela autoridade competente.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada obriga-se a:
7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca e fabricante;
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos

12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 10 (dias) o produto com avarias ou defeitos;
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da

presente licitação;
7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução da Ata de Registro de Preços.
16
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.1.2. 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 definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor

especialmente designado;
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERIAS– CAMPUS ARINOS, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:
11.1.1. Advertência;
11.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por ocorrência de fato em desacordo com o
estabelecido neste Edital e na proposta da(s) Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
11.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados
da comunicação oficial;
11.1.4. Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar com o
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS;
11.1.5. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação
concedida sempre que a Licitante ressarcir o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
17
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CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
11.1.6. Impedimento de licitar e de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à Licitante que:
11.1.6.1. Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;
11.1.6.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
11.1.6.3. Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.6.4. Fizer declaração falsa;
11.1.6.5. Cometer fraude fiscal;
11.1.6.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
11.1.7. A licitante/Adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais
11.1.8. Pelos motivos que seguem, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) estará(ao) sujeitas às
penalidades tratadas na condição anterior, principalmente pelo descumprimento dos prazos e
condições previstos neste Pregão;
11.1.9. Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda,
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
11.1.10. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados
12. PROPOSTA DE PREÇOS
12.1. A proposta deverá conter:
12.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante e

demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes deste Termo de Referência.
12.1.2. Preço UNITÁRIO POR ITEM, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes
deste instrumento.
12.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem,
tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à
Administração, não serão incluídos na proposta de preços apresentada.
12.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro mínimo deste Instrumento;
12.1.4. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo deste Instrumento;
12.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

da sua apresentação.
18

Página 19 de 28
CAMPUS ARINOS
Edital Pregão para Registro de
Preços
nº 04/2011

ARINOS-MG, 25 de março de 2011.

Solicitantes:

_________________________________
Elias Rodrigues de Oliveira Filho
Diretor de Administração e Planejamento

Aprovo o Presente Termo de Referência

_________________________________
Prof. Edmilson Tadeu Cassaní
Diretor Geral – Campus Arinos
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ANEXO – II
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2011
PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(modelo)
Proposta Comercial, que faz a empresa ...........................inscrita no CNPJ sob o nº: .................., e
estabelecida na Rua .............., nº ........ , Bairro .............., Cidade de .............., Estado de.......... , para
Fornecimento de Aquisição Gás Liquefeito de Petróleo.
Unidade Participante:(identificar nominalmente o órgão participante)
DESCRIÇÃO/

ITEM

UNID

QUANT.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO
R$_______________(..........................................................................................)

VALOR
TOTAL (R$)

R$______,_
_

Obs.: Elaborar cada quadro para cada Unidade participante.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto,
tais como lucros, impostos, taxas, frete, carregamento e descarregamento e quaisquer outras.
Local de Entrega do Objeto: (Conforme os endereços definidos no item 2 do anexo I-Termo de Referência
indicados para cada unidade/órgão participante)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias (atentar para o mínimo exigido no edital)
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: ______ dias (atentar para o máximo exigido no edital)
Nome do responsável: ___________ Tel._______ Fax.__________ e-mail ______CPF nº: ______ RG nº:
___
DA LICITANTE (empresa):
Nome do Banco: Nº da Conta Bancária: Praça de Pagamento: Nº da Agência:
LOCAL/DATA:
_______________________________________________________
(nome/assinatura – Responsável legal )
CARIMBO / EMPRESA
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS–
CAMPUS ARINOS
ROD. MG 202 KM407– ARINOS- BURITIS – CX. POSTAL 5– ARINOS (MG)
(38) 8409-5162 – will.resende@ifnmg.edu.br

ANEXO III

MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011
PROCESSO Nº 23392.000032/2011-13
VALIDADE: 12 (Doze) MESES
Aos XX dias do mês de XXXX de XXXX, a União, por intermédio do INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS CAMPUS
ARINOS , com sede a ROD.MG 202 KM 407 –ARINOS-BURITIS- ARINOS/MG, inscrito no CNPJ sob o
nº10.787.655.0005-43, neste ato representado por (NOME DA AUTORIDADE E CARGO), nomeado
pela Portaria nº XXXX, de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX, e em conformidade com as
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº XXXX, de XX/XX/XXXX, publicada em
XX/XX/XXXX;
Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor; do Decreto nº 3.931, de 2001; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, de 2005; do
Decreto nº 3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas
legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro
de Preços nº 04/2011, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo XXXX;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados,
conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os
referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX,
CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de
Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo,

visando atender às necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, conforme especificações do
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/
FABRICANTE

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO
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1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles

poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA

DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS .
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração

que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas
no Decreto nº 3.931, de 2001, e na Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
2.2.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Preços.
2.3. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a contratação
atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 3° do Decreto n°
3.931, de 2001.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (Doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
3.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do §2º, do artigo 4º,

do Decreto nº 3.931, de 2001.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65

da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da
Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,

assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada

por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº
8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do parágrafo 4º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.931,
de 2001.
6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata
de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo
pedido de contratação.
6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o
Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.3. Antes da assinatura da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta “on line” ao
SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados
aos autos do processo.
6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
6.6. A Contratada deverá manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
6.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à
Administração.
7. CLÁUSULA SETIMA- DO PREÇO
7.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis, mas autorizada a revisão

objetivando recompor o equilíbrio econômico financeiro desde que comprovada documentalmente a
excessiva onerosidade a afetar a exequibilidade da avença.
8. CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. A Contratada obriga-se a:
8.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca e fabricante;
8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
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8.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 10 (dez) dias o produto com avarias ou defeitos;
8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
8.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.5. Manter, durante toda a a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
8.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
8.1.8. Os bens descritos nos itens 01 e 02 (Botijões GLP) deverão ser entregues junto ao setor de
Almoxarifado, na sede do órgão, no endereço Rod. MG 202 – km 407 – Arinos-Buritis –
ARINOS - MG, no horário das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, setor responsável
para o recebimento e conferência, sendo que o descarregamento dos produtos é de
responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.8.1. Por ocasião da entrega/devolução os botijões P 45 deverão ser pesados para
definição do volume devolvido e posterior desconto ou reposição. A pesagem será feita com
balança da instituição e na impossibilidade desta, a contratada deverá dispor do
equipamento.
8.1.8.2. Na necessidade de adaptação das conexões (chicotes) dos botijões P 45, nas linhas
de distribuição do refeitório e abatedouro a empresa CONTRATADA, deverá fornece-los até
o final do contrato.
8.2. A Contratante obriga-se a:
8.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
8.2.2. 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 definitivos;
8.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
8.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os bens serão recebidos:

A) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as
especificações constantes do Edital e da proposta.
B) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes
do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo máximo fixado
no Termo de Referência.
9.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
9.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 000 (0000 reais) será confiado a uma comissão de,
no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
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10.1. O prazo para pagamento será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor competente.
10.1.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
10.1.2. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
10.1.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
10.2. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.2.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.3. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na
legislação vigente.
10.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
10.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos
dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à
taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = N x VP x I, onde:
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido;
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso;
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (6/100)/365
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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12.1. No caso de inadimplência ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS
GERIAS– CAMPUS ARINOS, garantida a prévia defesa, aplicar-se á, as seguintes sanções:
12.1.1. Advertência;
12.1.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por ocorrência de fato em desacordo com o
estabelecido neste Edital e na proposta da(s) Licitante(s) Vencedora(s), até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total a ser contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
12.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados
da comunicação oficial;
12.1.4. Suspensão Temporária para participar de Licitações e impedimento de contratar com o
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS;
12.1.5. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação
concedida sempre que a Licitante ressarcir o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
anterior.
12.1.6. Impedimento de licitar e de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, à Licitante que:
12.1.6.1. Ensejar o retardamento do fornecimento do objeto deste Pregão;
12.1.6.2. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
12.1.6.3. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6.4. Fizer declaração falsa;
12.1.6.5. Cometer fraude fiscal;
12.1.6.6. Falhar ou fraudar na execução do Contrato.
12.1.7. A licitante/Adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais;
12.1.8. Pelos motivos que seguem, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) estará(ao) sujeitas às
penalidades tratadas na condição anterior, principalmente pelo descumprimento dos prazos e
condições previstos neste Pregão;
12.1.9. Além das penalidades citadas, a(s) Licitante(s) Vencedora(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda,
no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.
12.1.10. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS– CAMPUS ARINOS, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
Licitante Vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
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13.2. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico para

Registro de Preços nº 0/2011 e a proposta da empresa.
13.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº

5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 3.931, de 2001, da Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e
da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
13.4. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o da Seção Judiciária de ARINOS Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro.
ARINOS MG, ..... de ............................ de 2011.
_________________________________
Representante do Órgão
_________________________________
Representante da Empresa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERIAS
CAMPUS ARINOS
ROD. MG 202 KM 407– ARINOS- BURITIS – CX. POSTAL 5– ARINOS (MG)
(38) 8409-5162 – will.resende@ifnmg.edu.br

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2011
PROCESSO Nº 23392.000032/2011-13
DECLARAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º DA IN 480 SRF DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004

Ilmo. Sr.
(autoridade a quem se dirige)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº.....
DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação
pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto
no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local e data......................................................
Assinatura do Responsável
* ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ACOMPANHAR A NOTA FISCAL.
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