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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Araçuaí

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
(Processo Administra vo n.° 23391.000651/2018-86)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Araçuaí, por meio da Coordenadoria de Compras,
Contratos e Convênios, sediado na Fazenda Meio Pé da Serra, BR 367, Km 278, Zona Rural, CEP 39.600000, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do po menor preço, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução
Norma va SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital.
Data da sessão: 31/10/2018
Horário: 09H00
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de
equipamentos, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se
ao licitante a par cipação em quantos itens forem de seu interesse.

2 . DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classiﬁcação abaixo:
Gestão/Unidade: 158441
Fonte: 8108000000
Programa de Trabalho: 111523
Elemento de Despesa: 449052

3. DO CREDENCIAMENTO
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par cipação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. Para iniciar o procedimento do registro cadastral no SICAF, o fornecedor interessado, ou quem o
represente, deverá acessar o SICAF no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Cer ﬁcado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
3.4. 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 ou en dade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. A par cipação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, cujo ramo
de a vidade seja compa vel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no ar go 9º e
Parágrafo Único da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 3, de 2018.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades coopera vas mencionadas no ar go 34 da
Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa sica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão par cipar desta licitação os interessados indicados no item acima:
4.3.1. proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma da legislação
vigente;
4.3.2. que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
4.3.3. que estejam reunidas em consórcio;
4.4. Também é vedada a par cipação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações
previstas no ar go 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
4.5. Como condição para par cipação no Pregão, a en dade de menor porte deverá declarar:
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.6. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela vo às
seguintes declarações:
4.6.1. que está ciente e concorda com as condições con das no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação deﬁnidos no Edital;
4.6.2. que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.6.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar go 7°,
XXXIII, da Cons tuição;
4.6.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma va
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236106&infra_sist…

2/13

16/10/2018

SEI/IFNMG - 0206816 - Edital - Diretor Geral do Campus

5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automa camente a fase de recebimento
de propostas.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília – DF.
5.3. 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.
5.4. 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 emi das pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re rar ou subs tuir as propostas apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.6.1. Valor unitário e total do item;
5.6.2. Marca;
5.6.3. Fabricante;
5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garan a, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
5.7. Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta vinculam a Contratada.
5.8. 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.
5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta dias) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o
produto ofertado é manufaturado nacional beneﬁciado por um dos critérios de margem de preferência,
indicados no Termo de Referência.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro veriﬁcará as propostas apresentadas, 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.
6.2.1. A desclassiﬁcação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os par cipantes.
6.2.2. A não desclassiﬁcação da proposta não impede o seu julgamento deﬁni vo em sen do contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automa camente as propostas classiﬁcadas, sendo que somente estas
par ciparão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.
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6.5. Iniciada a etapa compe va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ﬁxado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl mo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a iden ﬁcação do licitante.
6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos par cipantes.
6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme deﬁnido neste Edital e seus
anexos.
6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, ﬁndo o qual será automa camente
encerrada a recepção de lances.
6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o úl mo lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da veriﬁcação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especiﬁcações do objeto.
7.2. Será desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo ﬁxado ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.3. O licitante qualiﬁcado como produtor rural pessoa sica deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Norma va RFB n. 971, de 2009, em razão
do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassiﬁcação.
7.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompa veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respec vos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da
proposta.
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236106&infra_sist…

4/13

16/10/2018

SEI/IFNMG - 0206816 - Edital - Diretor Geral do Campus

7.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracterís cas do material ofertado, tais como marca, modelo, po, fabricante e procedência, além de
outras informações per nentes, 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.
7.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e jus ﬁcada do
licitante, formulada antes de ﬁndo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcação.
7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a con nuidade da mesma.
7.8. 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.
7.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja ob do preço melhor.
7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1. O licitante interessado, para efeitos de habilitação prevista na instrução norma va SLTI/MPOG
3/2018, mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no sicaf
até o terceiro dia ú l anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classiﬁcada em primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcará o eventual descumprimento das condições de
par cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par cipação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.2.1. SICAF;
8.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man do pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do pelo
Conselho Nacional de Jus ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.2.4. Lista de Inidôneos, man da pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.2.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.2.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de par cipação.
8.3. Os licitantes, deverão apresentar a seguinte documentação rela va à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e trabalhista:
8.4. Habilitação jurídica:
8.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s, a cargo da
Junta Comercial da respec va sede;
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8.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer ﬁcado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI cuja aceitação ﬁcará condicionada à veriﬁcação da auten cidade
no sí o www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cer dão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integração;
8.4.6. No caso de coopera va: 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
respec va sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Ap dão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda,
outros documentos deﬁnidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do
Decreto n. 7.775, de 2012.
8.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Especíﬁco do INSS – CEI, que comprove a
qualiﬁcação como produtor rural pessoa sica, nos termos da Instrução Norma va RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
8.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respec va;
8.5. Regularidade ﬁscal e trabalhista:
8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
8.5.2. prova de regularidade ﬁscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer dão
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 A va da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos 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.
8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan a do Tempo de Serviço (FGTS);
8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jus ça do trabalho, mediante a
apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, 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;
8.6. Qualiﬁcação Econômico-Financeira.
8.6.1. 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 úl mo
exercício ﬁnanceiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
8.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene cios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do úl mo exercício.
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8.8. Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de
120 (Cento e vinte) minutos, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail licitacao.aracuai@ifnmg.edu.br . Posteriormente, os documentos
serão reme dos em original, por qualquer processo de cópia reprográﬁca, auten cada por tabelião de
notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da
imprensa oﬁcial, para análise, no prazo de 15 (quinze) dias após encerrado o prazo para o
encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.
8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permi dos.
8.9. Em relação às empresas cadastradas no Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF, o
Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade ﬁscal e
trabalhista segundo o disposto nos arts. 5º, 6º, 10 a 15 e 21, III, da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº 3,
de 2018.
8.9.1. Também poderão ser consultados os sí os oﬁciais emissores de cer dões, especialmente quando
o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.9.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer dão correspondente através do sí o oﬁcial, ou na
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo
de 120 (Cento e vinte) minutos, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste
Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade ﬁscal.
8.10. A existência de restrição rela vamente à regularidade ﬁscal 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.
8.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
8.11. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade ﬁscal, o licitante será
convocado 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 jus ﬁca va.
8.12. A não-regularização ﬁscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con nuidade da mesma.
8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. 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
repe dos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiﬁcado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
ﬁscal, 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.
9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=236106&infra_sist…
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9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con dos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta ﬁnal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (Vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para ﬁns de
pagamento.
10.2. A proposta ﬁnal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especiﬁcações do objeto con das na proposta, tais como marca, modelo, po, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização ﬁscal de 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 mo vada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro veriﬁcar a tempes vidade e a existência de
mo vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriﬁcará as condições
de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, in mados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce veis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

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.
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12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra cados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, será ﬁrmado Termo de Contrato ou aceito instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 120
(Cento e vinte) dias contados da homologação prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
13.2. Previamente à emissão de nota de empenho, à contratação e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden ﬁcar possível suspensão temporária de par cipação em
licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Norma va SLTI/MPOG nº
3, de 2018.
13.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (Cinco) dias úteis, contados a par r da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2.2. Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da data de
seu recebimento.
13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
jus ﬁcada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informa vo de Créditos não Quitados –
CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
13.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.

14. DO PREÇO
14.1. Os preços são ﬁxos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGP-M
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15. DA ENTREGA E 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. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
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17. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias, contados a par r da data ﬁnal
do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta corrente indicados pelo contratado.
17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na
nota ﬁscal apresentada.
17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos per nentes 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.
17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para
pagamento.
17.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para veriﬁcar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
17.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos.
17.9. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
17.10. Havendo a efe va 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.
17.11. Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
17.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
17.12.1. 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.
17.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensação ﬁnanceira devida pelo
Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe vo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação ﬁnanceira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = ( 6 / 100 )/365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1. Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
18.1.1. não aceitar/re rar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.2. apresentar documentação falsa;
18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.5. não man ver a proposta;
18.1.6. cometer fraude ﬁscal;
18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.
18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ﬁcará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.1. Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;
18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula vamente com a sanção de impedimento.
18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
18.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade,
18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
18.8. As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
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19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao.aracuai@ifnmg.edu.br ou por pe ção dirigida ou protocolada no endereço Fazenda do Meio Pé
da Serra – BR 367 – Km 278, CEP 39.600-000, Araçuaí – MG, setor de Protocolos.
19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
19.4. Acolhida a impugnação, será deﬁnida e publicada nova data para a realização do certame.
19.5. 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.
19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro dia ú l
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
20.2. 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.
20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.4. 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.
20.5. 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.
20.6. 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.
20.7. 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.
20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.9.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico
h p://www.ifnmg.edu.br/licitacoes-e-contratos-aracuai , e também poderão ser lidos e/ou ob dos no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, nos dias úteis, no horário das 8 (Oito) horas às 18
(Dezoito) horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administra vo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
20.10. Integram este Edital, para todos os ﬁns e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência – Doc. SEI 0170415.

Araçuaí, 16 de outubro de 2018.
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Cientes do conteúdo do Edital e Anexos
(Assinado pelo SEI)
Sérgio Antônio Félix Júnior
Pregoeiro – Portaria 124 09/08/2018
(Assinado pelo SEI)
Adelson Rafael Garcia Mota
Pregoeiro – Portaria 124 09/08/2018
Aprovação do Edital
(Assinado pelo SEI)
Aécio Oliveira de Miranda
Diretor Geral
IFNMG – Campus Araçuaí
Portaria 1.061 de 20/10/2016
Documento assinado eletronicamente por Adelson Rafael Garcia Mota, Administrador(a), em
16/10/2018, às 16:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sergio Antonio Felix Junior, Diretor(a) do Departamento
de Administração e Planejamento, em 16/10/2018, às 16:57, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Aecio Oliveira de Miranda, Diretor(a) Geral, em
16/10/2018, às 17:04, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0206816 e
o código CRC 34A6D40C.

Referência: Processo nº 23391.000651/2018-86

SEI nº 0206816
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO - COMPRAS
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO - COMPRAS
1.

DO OBJETO

1.1.
Aquisição de equipamentos , conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste
instrumento:

RELAÇÃO DE ITENS PARA COMPRA

ITEM CATMAT

1

38253

2

150293

DESCRIÇÃO

UNID

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

ESTUFA MARMITEIRA ELÉTRICA 100
MARMITAS GABINETE EXTERNAMENTE
EM AÇO INOXIDÁVEL 430 E INTERNO
GALVANIZADO, TERMOSTATO 20 A 120ºC,
ISOLAMENTO TÉRMICO E RESISTÊNCIA
BLINDADA, PUXADOR EM BAQUELITE
CAPACIDADE PARA 100 MARMITAS 8
GRADES INTERNAS POTÊNCIA: 2000W
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIDA
INTERNA: 75 X 50 X 106 (LXPXA)MEDIDA
EXTERNO: 93,5 X 53 X 121 (LXPXA)

UN

2

R$ 4.064,67

R$ 8.129,94

UN

2

R$ 5.401,68

R$ 10.803,63

EXPOSITOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 3
PORTAS EQUIPAMENTO IDEAL
RESFRIAMENTO E CONSERVAÇÃO
PRODUTOS LÁCTEOS PARA
SUPERMERCADOS, RESTAURANTES,
PADARIAS, LANCHERIAS, ENTRE OUTROS.
ESPECIFICAÇÕES CARACTERÍSTICAS TRÊS
PORTAS LONGAS, DE ABRIR, COM PERFIL
DE PVC VIDRO DUPLO TEMPERADO COM
GÁS ARGÔNIO QUE REDUZ A
CONDENSAÇÃO FECHAMENTO
AUTOMÁTICO ILUMINAÇÃO INTERNA
VERTICAL EM LED, COM INTERRUPTOR
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AR
FORÇADO E SERPENTINA ALETADA PÉS
NIVELADORES DE ALTURA
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REVESTIMENTO EXTERNO FRONTAL EM
PRENOX (APARÊNCIA DE INOX
ESCOVADO) LATERAIS EM CHAPA DE AÇO
CROMA PRETA REVESTIMENTO EXTERNO
TRASEIRO EM CHAPA GALVA LUME
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA
CROMA BRANCA E CHAPA PE VIDROS
SUJEITOS A CONDENSAÇÃO DA UMIDADE
DO AR QUATRO PRATELEIRAS MÓVEIS
COM REGULAGEM DE ALTURA E PINTURA
EPÓXI CONTROLADOR DE TEMPERATURA
ELETRÔNICO COM MOSTRADOR DIGITAL
DEGELO AUTOMÁTICO NATURAL
TEMPERATURA DE TRABALHO DE 3 °C A 8
°C MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO E
PINTURA EPÓXI COR PRETO DIMENSÕES
APROXIMADAS (A X L X P) 208 CM X 177
CM X 55 CM MOTOR MONOFÁSICO
CONSUMO ELÉTRICO (KW/H/MÊS) 190
KW/H/MÊS CONSUMO DE GÁS (KG/H) NÃO
PESO APROXIMADO (KG) 150 KG TENSÃO
127 VOLTS / 220 VOLTS POTÊNCIA (WATTS)
405 W VOLUME 1000 LITROS

3

43109

4

150930

FOTÔMETRO DE CHAMA CONSTRUÍDO EM
CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI; •
INDICAÇÃO POR INTERMÉDIO DE DISPLAY
GRÁFICO; • LEITURA DIRETA DE
CONCENTRAÇÃO; • CALIBRAÇÃO
AUTOMÁTICA DO ZERO E
CONCENTRAÇÃO; • PARÂMETRO
SELECIONÁVEL POR SOFTWARE ATRAVÉS
DE TECLA TIPO SOFT KEY; • TODAS AS
SEQUÊNCIAS SÃO EXIBIDAS NO DISPLAY
EM PORTUGUÊS; • SINAL SONORO PARA
CADA FUNÇÃO, TECLA TIPO MEMBRANA; •
FAIXA DE MEDIÇÃO EM ANÁLISES
CLÍNICAS PARA "K" DE 0 A 9,9 MMOL/L,
LÍTIO (LI) DE 0,0 A 1,5 MMOL/L E "NA" 0 A
199 MMOL/L, PARA OUTRAS APLICAÇÕES
"K" 0 A 100 PPM, NA+ DE 0 A 100 PPM E LI+
DE 0 A 100 PPM (SELEÇÃO FEITA PELO
TECLADO); • REPRODUTIBILIDADE ± 2%
FUNDO DE ESCALA; • COMPACTO SISTEMA
DE ATOMIZAÇÃO DA AMOSTRA; • FILTRO
INTERNO PARA CADA ELEMENTO,
SISTEMA DE SECAGEM DO AR; • CABO DE
FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE
DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA,
ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR
14136; • ACOMPANHA COMPRESSOR E
MANUAL DE INSTRUÇÕES; • CADASTRO
FINAME 2124522; • NAO INDICADO PARA
USO MEDICO/ HOSPITALAR;OBS.: DEVE
SER UTILIZADO GÁS GLP.

DEIONIZADOR COM BLOQUEIO COLUNA
EM PVC COM SOLDAGEM
TERMOPLÁSTICA; INDICAÇÃO DE PUREZA
DA ÁGUA (BOA/RUIM), ATRAVÉS DE
LÂMPADA SINALIZADORA; FORNECIDO
COM SISTEMA B.Q.D. (BLOQUEIO DE
QUALIDADE DEFICIENTE); SISTEMA DE
COLUNAS INTERCAMBIÁVEIS; PRODUZ

UN

1

R$ 11.983,73

R$ 11.983,73

UN

1

R$ 1.186,88

R$ 1.186,88

Á
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ÁGUA COM CONDUTIVIDADE INFERIOR A
20ΜS/CM²; PH ENTRE 6 E 8 NA SAÍDA; O
RENDIMENTO DA ÁGUA DEIONIZADA E
TOTAL OU SEJA, TODA A ÁGUA QUE
ENTRA, SAI DEIONIZADA; RESERVATÓRIO
DE PEQUENO VOLUME PARA DIFICULTAR
O CRESCIMENTO DE FUNGOS E
BACTÉRIAS; EXCLUSIVO RESPIRO PARA
ELIMINAR O AR INTERNO; O RENDIMENTO
DA COLUNA SERÁ DE ACORDO COM O
BALANÇO IÔNICO DA ÁGUA DE
ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHA CARTUCHO
DE RESINA DE INTERCAMBIO IÔNICO,
MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO E
MANUAL DE INSTRUÇÕES; ACOMPANHA
MANUAL DE INSTRUÇÕES. PARA MAIOR
DURABILIDADE DAS RESINAS E MELHOR
QUALIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA,
SUGERIMOS O USO DOS PRÉ-FILTROS DE
SEDIMENTAÇÃO (Q381) DE CARVÃO
ATIVADO (Q382), ITENS OPCIONAIS CUJA
INSTALAÇÃO DEPENDEM DA PRESSÃO DA
ÁGUA DE ENTRADA.* DEPENDENDO DO
BALANÇO IÔNICO DA ÁGUA DE ENTRADA.

5

6

7

73482

CARRETA PARA MICRO TRATOR
TRACIONADA BASCASCULANTE . BAIXA MULTI FORRAGEIRA DESCRIÇÃO SISTEMA
DE CARROCERIA: BASCULANTE 20º
CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 1500 KG
RODAS/PNEUS: 600/12 CAPACIDADE
TRANSMISSÕES VIA MICRO-TRATOR COM
TRÊS CORREIAS E EIXO CARDÃ O
TRITURADOR NÃO VAI ACOMPANHADO
DA CARRETA SISTEMA DE BLOQUEIO
BASCULANTE BAIXA FORRAGEIRA PARA
MICRO TRATORES E MOTOCULTIVADORES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PESO: 550 KG
INDICAÇÃO DE USO USADA PARA
CARREGAR CARGA, EM MICRO TRATORES
E MOTOCULTIVADORES. COMPATÍVEL
TRATOR TOYAMA

UN

1

R$ 18.733,76

R$ 18.733,76

439256

QUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO
TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL
MOLDURA TEMPERADO, COR MOLDURA
BRANCO, COMPRIMENTO 200,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE
PARA APAGADOR E CANETAS, TIPO
FIXAÇÃO ACESSÓRIOS PARA
INSTALAÇÃO, MATERIAL MOLDURA
PELÍCULA DE PROTEÇÃO DO VIDRO,
ALTURA 120

UN

24

R$ 917,83

R$ 22.027,92

UN

2

R$ 488,60

R$ 977,20

111295

RACK DE PAREDE 12U PADRÃO 19’’
(DEZENOVE POLEGADAS); ESTRUTURA
MONOBLOCO SOLDADA EM CHAPA DE
AÇO DE 0,90MM, ALTURA ÚTIL DE 12U;
PORTA FRONTAL COM ESTRUTURA EM
CHAPA DE AÇO DE 0,90MM E VISOR EM
CHAPA DE ACRÍLICO FUMÊ DE 2,00MM,
COM FECHADURA E CHAVE, ÂNGULO DE
ABERTURA DA PORTA DE 180º; DEVERÁ
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TER LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE
0,60MM REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHO
RÁPIDOS TIPO MOEDA, E POSSUIR ALETAS
DE VENTILAÇÃO QUE PERMITEM
VENTILAÇÃO NATURAL; A ESTRUTURA
DEVE SER EM AÇO SAE 1010/1020 DE
1,5MM; DEVERÁ TER ABERTURA SUPERIOR
E INFERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS
COM TAMPAS REMOVÍVEIS;

8

139343

RACK DE PAREDE 6U PADRÃO 19’’
(DEZENOVE POLEGADAS); ESTRUTURA
MONOBLOCO SOLDADA EM CHAPA DE
AÇO DE 0,90MM, ALTURA ÚTIL DE 6U;
PORTA FRONTAL COM ESTRUTURA EM
CHAPA DE AÇO DE 0,90MM E VISOR EM
CHAPA DE ACRÍLICO FUMÊ DE 2,00MM,
COM FECHADURA E CHAVE, ÂNGULO DE
ABERTURA DE 180º; DEVERÁ TER
LATERAIS EM CHAPA DE AÇO DE 0,60MM
REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHO RÁPIDOS
TIPO MOEDA, POSSUIR PORTA TRASEIRA
BI-PARTIDA EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2
MM, COM PERFURAÇÕES HEXAGONAIS
(TIPO COLMÉIA), COM ÍNDICE DE
VENTILAÇÃO SUPERIOR A 71%, COM
ÂNGULO DE ABERTURA DA PORTA DE
180°; AMBAS AS PORTAS DEVEM POSSUIR
FECHADURAS ESCAMOTEÁVEIS COM
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESTRAVE;
DEVE SER FORNECIDO COM TAMPAS
LATERAIS EM AÇO SAE 1010/1020 # 1,2 MM,
REMOVÍVEIS ATRAVÉS DE FECHOS
RÁPIDOS, COM OPÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FECHADURA; O RACK DEVERÁ TER
PELO MENOS 2 (DOIS) MÓDULOS DE
DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA (PDU), PARA
CONEXÃO AO CIRCUITO ELÉTRICO
INDEPENDENTE PROVENDO
REDUNDÂNCIA, ESTAS PDUS DEVEM
POSSUIR RÉGUAS COM TOMADAS
COMPATÍVEIS COM OS SERVIDORES DE
RACK DESCRITOS NESTE LOTE, AS PDUS
DEVEM FORNECER UMA TENSÃO DE 220V
E UMA CORRENTE 24A NO MÍNIMO; O
TETO DEVE ESTAR PREP

9

350624

ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE AR
PARA MICROCOMPUTADOR, 110V.

TOTAL

2.

UN

1

R$ 300,72

R$ 300,72

UN

1

R$ 179,82

R$ 179,82

R$ 74.323,60

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.
Veriﬁcou-se que discentes, na tenta va de minorar gastos com alimentação vem demandando da
Administração estrutura para a guarda e posterior aquecimento de alimentos trazidos em marmitas, destarte apontou-se
como solução a aquisição de equipamentos para conservação e aquecimento de marmitas através da aquisição de
mamiteiras e expositores de frios.
2.2.
A par r da implantação do curso superior em engenharia agrícola e ambiental se fez necessário a aquisição
de equipamentos para laboratório de química e biologia para propiciar condições adequadas de desenvolvimento de
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=195594&infra_siste…
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a vidades didá cas, bem como projetos de pesquisa e extensão.
2.3.
No mesmo caminho de melhoria das condições de desenvolvimento didá co, no ano de 2017 , foi adquirido
um micro trator para desenvolvimento de a vidades rela vas aos cursos da área de agrárias e notou-se que o
equipamento poderia ser mais u lizado se fosse equipado com carreta para micro trator tracionada basculante especiﬁca,
o que possibilitaria sua u lização, além destas a vidades nas de campo e no atendimento de demandas da administração.
2.4.
Também com obje vo em atender às a vidades ﬁnalís cas do IFNMG - Campus Araçuaí, viu-se a
necessidade de aquisição de quadros brancos, pois algumas salas já estão com os seus em situação de necessidade de
troca. No mais, conforme o projeto em andamento, será necessário equipar com recursos didá cos mais doze novas salas
de aula.
2.5.
Conforme o crescimento e oferta de novos cursos, proporcionalmente temos o aparecimento
de necessidades de melhorias da estrutura dos sistemas de informá ca, sendo necessário assim a aquisição de
equipamentos diversos para a organização e estruturação de rede lógica.
2.6.
Os obje vos acima visam promover melhorias nos recursos tecnológicos, ambiência das salas de aula,
melhoria na estrutura sica necessários ao ensino, propiciando melhores condições de permanência dos estudantes na
organização e a possibilidade de um aprendizado de melhor qualidade.
3.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

3.1.

SELEÇÃO

3.1.1.
Os equipamentos selecionados e adquiridos deverão ser capazes de atender os índices mínimos de
eﬁciência com classiﬁcação “A, B, C ou D”, de acordo com a capacidade exigida e constantes do Programa Brasileiro de
E quetagem (PBE), desenvolvido pelo INMETRO, em sua versão mais recente:
3.2.
– MANUAL DE INSTRUÇÕES
Deverá ser fornecido e conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Índice Geral;
b) Procedimentos de operação dos equipamentos;
c) Manual completo do fabricante de cada equipamento, contendo dados de instalação,
operação e manutenção, assim como lista de peças para posterior reposição;
d) Instruções para manutenção preven va e corre va;
e) Relação, com endereço completo dos representantes do fornecimento (matriz e ﬁliais)
e dos fabricantes.
4.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1.
Os bens e materiais a serem adquiridos atendem ao conceito de bens e serviços comuns, nos termos da Lei
n° 10.520/2002, do Decreto n° 3.555/2000 e do Decreto 5.450/2005, enquadrando-se, portanto, na possibilidade de uso
da modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica.
4.2.
A classiﬁcação como bens ou serviços comuns baseia-se no fato de que o objeto pode ser obje vamente
deﬁnido pelo Edital com base em especiﬁcações usuais no mercado, conforme conceituado no parágrafo 1° do ar go 2° do
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005.
4.3.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.4.
Itens com entrega em remessa única: O prazo de entrega dos bens/materiais é de 30(trinta) dias, contados
do recebimento da Nota de Empenho, ou assinatura do contrato, no seguinte endereço Campus Araçuaí , Fazenda do meio
ao pé da serra , KM 278 BR 367 s/n Zona Rural Araçuaí CEP 39600-000
4.5.
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10(dez) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e ﬁscalização do contrato, para efeito de posterior veriﬁcação de sua conformidade com as
especiﬁcações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.6.
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiﬁcações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs tuídos no prazo de 30(trinta) dias, a contar da
no ﬁcação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.7.
Os bens serão recebidos deﬁni vamente no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento provisório,
após a veriﬁcação da qualidade e quan dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.8.
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 deﬁni vo no dia do esgotamento do prazo.
4.9.
O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.10.

O FRETE E A DESCARGA CORRERÃO POR CONTA DA CONTRATADA

5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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5.1.

São obrigações da Contratante:

5.2.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.3.
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 deﬁni vo;
5.4.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades veriﬁcadas no objeto
fornecido, para que seja subs tuído, reparado ou corrigido;
5.5.
Acompanhar e ﬁscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.6.
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.7.
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.
6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1.
Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.2.
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiﬁcações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respec va nota ﬁscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garan a ou validade;
6.3.
O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.
6.4.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os ar gos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.5.
Subs tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo ﬁxado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
6.6.
Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
mo vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.7.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
6.8.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.

DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1.

Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.

8.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1.
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 man das as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à con nuidade do contrato.
9.

CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2.
O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será conﬁado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.3.
A ﬁscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.4.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
10.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10.1.
Comete infração administra va nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
10.2.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
a) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
b) Fraudar na execução do contrato;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude ﬁscal;
e) Não man ver a proposta.

10.3.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ﬁcará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos signiﬁca vos para
a Contratante;
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injus ﬁcado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade administra va
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
f) Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;
10.4.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.5.
Também ﬁcam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou
proﬁssionais que:
10.6.
Tenham sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meio dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
10.7.

Tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

10.8.
pra cados.

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

10.9.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra vo que assegurará
o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.10.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
11.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Araçuaí, MG - 19/09/2018

Responsável pela elaboração do Termo de Referência
(Assinado eletronicamente)
Sérgio Antônio Felix Júnior
Diretor de Administração e Planejamento- Campus Araçuaí
Portaria nº 91 /2018
Solicitante:
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=195594&infra_siste…
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16/10/2018

SEI/IFNMG - 0170415 - Termo de Referência_Compra

Aprovo o Presente Termo de Referência
(Assinado eletronicamente)
Irã Pinheiro Neiva
Diretor de Ensino - Campus Araçuaí

ATO DE APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Nos Termos do disposto no Art.2º da Lei 9.784/1999 e Art.
9º,Incisos II e III do Decreto 5.450/2005, aprovo e jus ﬁco o
presente Termo de Referência pela demonstração da
adequação entre os fatos descritos e ocorridos, a base legal
e a medida adotada para presente contratação pública.
Aprovo o presente termo de referência.
(Assinado eletronicamente )
Aécio Oliveira de Miranda
Diretor Geral Campus Araçuaí
Documento assinado eletronicamente por Sergio Antonio Felix Junior, Diretor(a) do Departamento de Administração e
Planejamento, em 24/09/2018, às 16:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Ira Pinheiro Neiva, Diretor(a) da Diretoria de Ensino, em 16/10/2018, às
13:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Aecio Oliveira de Miranda, Diretor(a) Geral, em 16/10/2018, às 14:32,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0170415 e o código CRC
29F1C9D4.

Referência: Processo nº 23391.000651/2018-86

SEI nº 0170415

https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=195594&infra_siste…
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