MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS –
CAMPUS ARAÇUAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
(Processo Administrativo n.° 23391.000193/2017-02)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Araçuaí, por meio da
Coordenadoria de Compras Contratos e Convênios - CCCC, sediado na Fazenda Meio Pé da
Serra – BR 367 – Km 278, Araçuaí - MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo 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 Normativa SLTI/MPOG nº 2,
de 11 de outubro de 2010, 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, aplicandose, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital.

Data da sessão: 20/09/2017
Horário: 09:00 horas
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de equipamentos e materiais permanentes diversos para os laboratórios de
química, biologia, análises ambientais, topografia, enfermagem, núcleos de produção e
esporte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
– Campus Araçuaí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.1.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.
1.2.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na
classificação abaixo:
2.1.

Gestão/Unidade: 26410/158441
____________________________________________________________________
Pregão 02/2017
Processo nº 23391.000193/2017-02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS –
CAMPUS ARAÇUAÍ

Fonte: 0188000000
Programa de Trabalho: 130292
Elemento de Despesa: 449052
PI: L0000P600N

3.

DO CREDENCIAMENTO
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.1.

O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha
pelo interessado.
3.2.

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.
3.3.

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 o33u entidade responsável por esta 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.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.1.

Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.2.
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Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

4.3.

proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
4.3.1.

e

celebrar

contratos

que estejam sob falência, , concurso de credores, , em processo de
dissolução ou liquidação;
4.3.2.

4.3.3.

que estejam reunidas em consórcio;

Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem
nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
4.4.

Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá

4.5.

declarar:
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.1.

Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
4.6.1.

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.2.

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.6.3.

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.6.4.

5.

DO ENVIO DA PROPOSTA
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
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.1.
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Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
5.2.

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.
5.3.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
5.4.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.5.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
5.6.

5.6.1.

Valor unitário e total do item.

5.6.2.

Marca;

5.6.3.

Fabricante;

Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem
no órgão competente, quando for o caso;
5.6.4.

5.7.

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

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.
5.8.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentação.
5.9.

6.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
6.1.

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.
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A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.1.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.2.2.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.3.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
6.4.

Iniciada a etapa competitiva, 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.

6.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.6.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.7.

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
6.7.1.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.8.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9.

No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
6.10.

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
participantes.
6.11.

O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
6.12.
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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 automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.13.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.14.

Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste edital.

6.15.

7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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.
7.1.

7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
7.2.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.3.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de 120
minutos para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
7.4.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como
7.4.1.
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marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.
O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.4.1.1.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.5.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.6.

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.
7.7.

Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
7.7.1.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.7.2.

8.

DA HABILITAÇÃO
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 participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
8.1.1.
SICAF;
8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.
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Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.1.4.
8.1.5.

Os licitantes, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
8.2.

8.3.

Habilitação jurídica:
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEIcuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.3.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.3.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
8.3.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão
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;
8.3.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.3.7.
No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão 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.
8.3.1.
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No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS –
CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.3.9.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
8.3.8.

8.4.

Regularidade fiscal e trabalhista:
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.4.1.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.4.2.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

8.4.3.

(FGTS);
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.4.4.

8.5.

Qualificação Econômico-Financeira.
certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
8.5.1.

balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.5.2.

No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro.
(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
8.5.2.1.
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no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;
8.5.2.2.

A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
8.5.3.

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de 10% (Dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.
8.5.4.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios 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 último exercício.

8.6.

8.7.

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 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 email licitacao.aracuai@ifnmg.edu.br. Posteriormente, os documentos serão
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o
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original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 15
dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema
(upload) ou e-mail.
8.7.1.
Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
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. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.8.

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o(s) licitante(s) esteja(m) com alguma
documentação vencida junto ao SICAF.
8.8.1.

Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema,
o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob
pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal.
8.8.2.

A existência de restrição relativamente 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.
1.1.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
1.2.
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 justificativa.
1.3.
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.
8.9.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.10.
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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.
8.11.

8.12.
9.

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

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
9.1.1.

Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, 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.
9.1.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
9.2.

A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
9.2.1.

A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
9.2.2.

10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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.

ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.1.

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

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.2.1.

11.

DOS RECURSOS
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 motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.1.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.1.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.2.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.3.

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

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

12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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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.
12.1.

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

13.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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 90 (noventa) dias contados da homologação prorrogável na
forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
13.1.

Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará
consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de
contratar com o Poder Público.
13.2.

A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 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.
13.2.1.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade 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.
13.2.2.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.3.

Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.
13.4.

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.
13.4.1.
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14.

DO PREÇO
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.
14.1.

15.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
15.1.

16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
16.1.

17.

DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (Trinta) dias, contados
a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo contratado.
17.1.

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.
17.2.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada.
17.3.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
17.4.
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
17.5.

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 pertinentes e necessários para garantir
o recebimento de seus créditos.
17.9.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias
à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
17.10.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
17.6.

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada
inadimplente no SICAF.
17.11.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
17.12.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
17.12.1.

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
17.13.
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compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

18.

I
=

( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
18.1.

não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.1.

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 mantiver a proposta;

18.1.6.

cometer fraude fiscal;

18.1.7.

comportar-se de modo inidôneo.

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, 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.
18.2.

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.

Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.1.
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Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
18.3.2.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
18.4.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.
18.5.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,
18.6.

18.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
18.8.

19.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
19.1.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao.aracuai@ifnmg.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no IFNMG –
Campus Araçuaí no endereço Fazenda Meio Pé da Serra – BR 367 – Km 278,
Araçuaí – MG, no setor de Protocolos.

19.2.

19.3.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro

horas.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
19.4.

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.
19.5.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
19.6.
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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.
19.7.

20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
20.1.

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.
20.2.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
20.3.

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.
20.4.

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.
20.5.

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.
20.6.

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.
20.7.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.8.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.ifnmg.edu.br/licitacoes-e-contratos-aracuai, e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, nos dias úteis, no horário das
20.9.
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8 (Oito) horas às 18 (Dezoito) horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
20.10.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.10.1.

ANEXO I - Termo de Referência

20.10.2.

ANEXO II – Declaração De Elaboração Independente De Proposta

20.10.3.

ANEXO III – Declaração de não impedimento de licitar.

Araçuaí, 04 de setembro de 2017.
_____________________________________________
Sérgio Antônio Félix Júnior
Pregoeiro do IFNMG - Campus Araçuaí
Portaria n° 82 de 20/06/2017.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS ARAÇUAÍ
PREGÃO Nº 02/2017
(Processo Administrativo n.° 23391.000193/2017-02)
1.

DO OBJETO

A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes diversos para os laboratórios química, biologia, análises ambientais, topografia,
enfermagem, núcleos de produção e esporte do Instituto Federal de Educação Norte de Minas
Gerais - Campus Araçuaí, conforme descreve o presente Termo de Referência e seus Anexos,
visando atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Norte de Minas Gerais – Campus Araçuaí-MG, localizado na Rodovia BR 367, KM 278 –
Sentido Araçuaí / Itaobim, Araçuaí-MG - CEP: 39.600-000, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:
1.1.

IT
E
M

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

IDENTIF
ICAÇÃO
CATMAT

01

GPS de Navegação. GPS com alta sensibilidade e
rastreamento via satélite glonass a prova d’água, tipo de
visor:
sensível ao toque e orientação dupla; legível sob a luz
solar, com compartilhamento de dados registrados e
inclusão de novos mapas, mapa base mundial precarregado,
mínimo
de
registro
de
paradas/favoritos/localizações: 1000, mínimo de rotas:
50, registro de trajeto: mínimo de 8.000 pontos, mínimo
de 150 trajetos salvos, câmera digital integrada com no
minimo 5 megapixels com foco automático;
geomarcação automática, flash, tecnologia de
georreferência com cálculo de área, memória interna
minima de 3,0 gb , bússola eletrônica de 3 eixos
integrada com compensação de inclinação do
acelerômetro, altímetro barométrico, com opção de uso
geocaching (informatizado), compatível com mapas
personalizados, navegação por fotos geomarcadas,
autonomia de uso – bateria: mínimo de 15 horas (íonlítio/pilhas aa), com slot paracartão de memória,
interface compatível com usb dealta velocidade, itens

108774

UNID QUANTI
VALOR
ADE
DADE
MÁXIMO
DE
ACEITÁVEL
MEDI
DA
UNID

4

1.139,87

VALOR TOTAL
ESTIMADO

4.559,48
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inclusos: bateria de íon-lítio recarregável ou pilhas aa
recarregável, cabo usb de carregamento/transferência de
dados, adaptador ac, presilha para mosquetão, capa de
proteção universal, manual de uso em português e em
disco, com garantia mínima de 12 GARMIN. ou de
melhor qualidade
02

Nível Ótico: Precisao Nivelamento ― 0,7 mm/km.
Medicao de distancia D <10 m: 10 mm | D ≥ 10 m: 0.001
x D. Sistema Alcance maximo 105 m. Alcance minimo 2
m. Velocidade da medicao simples < 3”. Campo de visao
minima ≥ 50 % Tela: Resolucao minima (Nivelamento)
0,1 mm e Resolucao minima (Distancia) 1 mm.
Telescopio Aumento 24 x. Compensador: Intervalo ﾁ}
10’Precisao da correcao ﾁ} 0,35”. Memoria interna para
2.000 medicoes.
(especificações técnica anexo ao TR)

150498

UNID

4

6.787,00

27.148,00

03

Medidor de pH de bancada digital
microprocessado, plástico e vidro, resolução 0,1 mV,
mostrador duplo pH/mV, escala de pH 0 a 14, resolução
0,01 pH, compensação automática de temperatura,
soluções tampões de pH 4,0 e 7,0. alimentação: 220V

256068

UNID

1

926,29

926,29

04

Incubadora bacteriológica para B.O.D,
incubadora laboratório, ajuste digital, c/ painel de
controle, tipo* bod, com fotoperíodo, volume cerca de
350, temperatura controle temperatura até 60, adicional
com vedação, componentes até 10 prateleiras

413314

UNID

1

6.033,33

6.033,33

05

Oxímetro ou medidor de oxigênio dissolvido - tipo
portátil medidor de oxigênio dissolvido em água. tipo
portátil, digital e microprocessado. à prova de água.
compensador automático de temperatura na faixa de 0-50
graus celsius. faixa de leitura oxigênio dissolvido 0 a
20mg/l. faixa de leitura oxigênio no ar 0 a 100%. sensor
tipo polarográfico ou equivalente. Sonda mínima de 4
metros. possibilidade de conexão com
microcomputador.acompanha solução eletrolítica,sensor
e manual.

150685

UNID

1

1.629,50

1.629,5

06

Decibelímetro decibelímetro\, decibelimetro,
decibelímetro\, 0\,10 db\, 30 a 130 db\, 20 hz a 8 khz\,
digital\, eletreto 12 mm\, manual e automática\, bateria\,
9 v\, 0 a 40 ¨c\, -10 a 60 ¨c\, +/- 1\,50 db\, medição nível
ruído\, iec 651 tipo 2 e ansi s1.4 tipo 2\, indicação bateria
fraca, decibelímetro\, 0\,10 db\, 30 a 130 db\, 31\,50 hz a
8 khz\, 256 mm\, 80 mm\, 38 mm\, cristal líquido\,
eletreto 6 mm\, automática\, bateria\, 9 v\, 275 g\, 0 a 40
¨c\, -10 a 60 ¨c\, +/- 1\,50 db\, medição nível ruído\, iec
651 tipo 2 e ansi s1.4 tipo 2\, filtro absorçã,
decibelímetro\, 50 db\, 32 a 130 db\, lcd 4 dígitos\,
eletrodo 1/2 polegada\, bateria recarregável\, +/- 1\,50
db\, iec651\, tipo ii\, carregador bivolt, decibelímetro\, 50
db\, 32 a 130 db\, lcd 4 dígitos\, eletrodo 1/2 polegada\,
bateria recarregável\, +/- 1\,50 db\, iec651\, tipo ii\,
carregador bivolt\, calibrador compatível

141160

UNID

1

547,50

547,50

07

Mufla para altas temperaturas Faixa inicial de
trabalho em 300ºC; Temperatura máxima de trabalho:
1200ºC; Construído em chapa de aço tratada, revestida
com epóxi eletrostático; Isolação térmica evitando alto
aquecimento da parte exterior; Painel de comando lateral
para melhor visualização; Resistências fio Kanthal®,
embutidas em refratários; Porta com contrapeso e
abertura tipo bandeja para proteger o operador; Respiros
frontais e superior para eventual saída de gases e
descompressão; Controlador eletrônico microprocessado
de temperatura programável com as funções de:set point,
auto sintonia, bloqueio e pid.com duplo display multi
configurável, auto sintonia e pid; Sensor de temperatura
tipo K; Cabo de força com dupla isolação sem plugue.
Dimensões internas minimas: altura 20 cm, profundidade
40 cm, largura 30 cm. Alimentação de: 110 ou 220 volts .

138088

UNID

1

3434

3.434,00
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Garantia minima de 01 ano.Manual de instruções em
português.
08

Penetrometro digital Penetrômetro digital Penetrômetro digital para avaliação da compactação do
solo (resistência do solo à penetração de raízes);
profundidade máxima de medição: 60 cm; resolução da
medição de profundidade: 10, 25 ou 50 mm,
configurável; capacidade de memória: até 2000
medições; alimentação: 4 pilhas AA alcalinas ou
recarregáveis; indicações ao usuário: Visor LCD, led
multifunção, indicação sonora; diâmetro dos cones *
(norma ASAE S.313.3): Tipo 1: 20,27 mm; tipo 2: 12,83
mm; tipo 3: 7,94 mm- SUGESTÃO penetroLOG
(PLG1020)

102954

UNID

1

3.485,75

3.485,75

09

Chocadeira Automática chocadeira\, básico\, 300
de galinhas/720 de codorna\, vidro\, mercúrio\,
eletrônico\, fórmica texturizada, chocadeira\, chocadeira
de ovo de aves

3557

UNID

1

1.562,85

1.562,85

10

Turbidímetro Faixa de trabalho0 a 1000ntu resolução
0,01 (0 a 10) ntu 0,1 (10 a 100) ntu 1 (100 a 1000)ntu
precisão2% detector fotovoltáico de silício iluminação
lâmpada de tungstênio dimensões=240 x p=200 x a=115
mm peso1 kg tensão110/220 vac acompanha- 01 cubeta fonte - 110/220 vac - padrões prontos 0.01, 0.08, 8 e 80
ntu - manual de instruções opcionais módulo para leitura
em outras unidades de medição de turbidez.

106780

UNID

1

1.723,70

1.723,7

11

Condutivímetro de Bancada Microprocessado
Bivolt, possui compensação automática de temperatura
na faixa de 0 a 100°C, ou manual, bastando remover o
sensor de temperatura. Possui tecla Menu de rápido
acesso à configuração do equipamento. Oferece a função
Temperatura Fixa que permite ajustar o valor da
Temperatura quando sensor for removido. Seu gabinete é
injetado em plástico ABS de alto impacto.
Condutividade: Faixa Instrumento (*): 0,01µS/cm a
0,2S/cm, Precisão Relativa: 0,05% (FE), Pontos de
Calibração: 1 ajustável.
Temperatura: Faixa de Medição: 0 a 100ºC, Divisão:
0,1ºC, Precisão Relativa: 0,3% (FE), Compensação de
Temperatura: 0 a 100ºC, Tipo de compensação:
automática ou manual.
Demais: Display: LCD 16 caracteres x 2 linhas,
Ambiente Operação: 0 a 45ºC / 5 a 95% sem condensar,
Alimentação: 90 a 240VAC, Potência Consumida: 4 VA,
Dimensões Instrumento: 200 x 180 x 35 ( L x A x P ).
Acessórios: Suporte de eletrodos pantogáfico, Sensor de
Condutividade K=1,0 – 100 μS/cm a 10 mS/cm, Sensor
de temperatura PT1000 em aço inoxidável e Adaptador
de rede chaveado, opera de 90 a 240VAC.

109665

UNID

1

1.389,51

1.389,51

12

Espectrofotômetro UV–Vis 200-1000nm mono
feixe.
Especificações
técnicas
mínimas:
sistema
Ótico
contendo
monocromador
de
feixe
único com 1.200 linhas/mm, faixa de operação de 200 a
1.000
nm,
fenda Espectral de 2 nm, atendendo a Farmacopéia,
capaz
de
realizar leitura de Transmitância, Absorbância ,
Concentração
e
Fator, faixa de Medição – Absorbância de -0,3 a 3ª, faixa
de
medição de Transmitância de: 0 a 200%T, com precisão
fotométrica de +/- 0,5 % T, legibilidade de +/- 1 nm,
repetibilidade
de 0,3% T, estabilidade de +/- 0,002 A/h (500nm após 1h
aquecimento), luz espúria de 0,3 % T (em 340nm), fonte
de
luz
contendo lâmpada de Tungstênio e Deutério, voltagem:

24937

UNID

01

6.525,00

6.525,00
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110-220
V,
dimensões aproximadas (mm): 420 de largura, 280 de
profundidade e 180 de altura. Acompanha software
UVPROFESSIONAL
que permite realizar varredura por comprimento
de onda, curva padrão, cinética (varredura por tempo),
análise
de
DNA/Proteínas, leituras em múltiplos comprimentos de
onda
e
operações sobre espectro (adição, subtração, divisão e
multiplicação
de
espectros).
Acompanham
o
equipamento
4
cubetas de vidro ótico, capa de proteção e manual de
instruções.
13

Modelo Anatômico RCP
Descrição: modelo anatômico para fins didáticos,
material poliuretano revestido de polivinil, finalidade
treinamento rcp, tipo cabeça inclinável p/abrir vias
aéreas, características adicionais pts anatômicos processo
xifóide, 2 pulmões descar, acessórios painel eletrônico,
vestimenta

373342

UNID

01

3.858,19

3.858,19

14

Modelo Anatômico Simulação de Parto
Descrição: modelo anatômico para fins didáticos,
material silicone, finalidade manejo intra-uterino, prénatais, intraparto, pós-, tipo cavida pélvica com vértices
e nádegas, aplicação simulação parto normal e cesariana,
características adicionais placenta,prolapso,cordão
umbilical,manobra ritgen, outros componentes
revestimento abdômen, feto masculino e feminino,
acessórios maleta transporte.

391770

UNID

01

4.980,00

4.980,00

15

Modelo Anatômico Treinamento de
Emergência
Descrição: modelo anatômico para fins didáticos,
material silicone, finalidade treinamento de emergência,
tipo manequim adulto, aplicação arritmias, acesso vias
aéreas, asculta estomacal, características adicionais pulso
carótida, monitoração cardíaca, outros componentes
língua inflável, compressão peito fechado, acessórios
colar cervical, membrana cricotireóide

391776

UNID

01

R$ 3.305,42

3.305,42

16

Simulador Cateterização Vesical
Descrição: simulador, material silicone, tipo uso
masculino e feminino, cor pele, aplicação treinamento de
cateterização

256869

UNID

01

R$ 3.250,00

3.250,00

17

Poste Rede Voleibol\, Equipamento De Voleibol,
Poste Rede Voleibol\, Ferro Galvanizado\, Oficial\, Com
Guincho E Roldana, Equipamento De Futebol\,
Equipamento De Futebol\par

29823

UNID

02

754,47

18

Conjunto (par) de trave de futsal em tubo de aço
carbono de 03 polegadas sem rede. Trave com base de
apoio a superfície na parte inferior da trave. Deverá ser
na medida oficial de 3,00 x 2,00 metros internos.
Material de Alta Qualidade. Deverá ser entregue
instalado.

29807

PAR

01

1.540,85

1.540,85

19

Microtrator. Motor 4 tempos, monocilíndrico,
refrigerado à água (radiador), Potência Máxima 16,5 HP,
Cilindrada 942 cm³,Taxa de Compressão 18:1,
Combustível: Diesel, Capacidade de Combustível 16,8
L, Capacidade de Óleo 3,2 L, Tipo de Óleo: Lubrificante
SAE 15W40 / 20W40, Sistema de Partida: Elétrica,
Filtro de Ar Banhado à óleo, Tamanho das Rodas: 6,00” 12”, Capacidade de Óleo (Caixa de Engrenagem): 7 L,

334947

UNID

01

16.319,89

16.319,89

1.508,94
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Tipo de Óleo Lubrificante (Caixa de
Engrenagem):80W90 gl3, Marchas 6 Frente, 2 Ré;
Pressão dos Pneus: 23 PSI, Velocidade de Arado - Frente
(km/h) 1,4 / 2,5 / 4,1 / 5,3 / 9,4 / 15,3; Velocidade de
Arado - Ré (km/h) 1,1 / 3,8; Largura da Enxada 800 mm.
TOYAMA ou de melhor qualidade
Valor estimado total

93.728,20

Valor estimado total R$ 93.728,20 (Noventa e três mil setecentos e vinte e oito reais e
vinte centavos)
2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Necessidade de aquisição de equipamentos para estruturar os laboratórios pedagógicos
e espaço de convivência, visando anteder cursos ofertados e em processo de implantação no
Campus Araçuaí, buscando oferecer estrutura compatível com oferta atual e projetada. O desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas para solução de problemas regionais e nacionais, a formação de recursos humanos nos níveis técnico e tecnológico e na graduação e a
transferência do conhecimento gerado formam a tríade que norteia a missão do IFNMG –
Campus Araçuaí e o pilar que sustenta o seu compromisso com a sociedade e que vem sendo
cumprido com competência e habilidade nos seus nove anos de existência.
2.1.

A presente proposição de aquisição tomou como base o princípio da teoria de livre
mercado, no qual os fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem com
isso, comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal princípio trará
benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar
orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços
à população, ao menor preço possível.
2.2.

3.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os itens a serem adquiridos são classificados como bem comum cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.
3.1.

Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e despesas necessárias à
prestação dos serviços, bem como quaisquer outras despesas relativas aos serviços de internet
inclusive as oriundas das instalações e equipamentos que por ventura forem necessários às
conexões com as centrais do licitante.
3.2.

____________________________________________________________________
Pregão 02/2017
Processo nº 23391.000193/2017-02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS –
CAMPUS ARAÇUAÍ

A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo Menor
Preço por item.
3.3.

4.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da emissão do empenho, em
remessa única , no seguinte endereço IFNMG – Campus Araçuaí, situado à Fazenda do Meio
Pé da Serra, s/n - BR 367, km 278, Itaobim/Araçuaí – Araçuaí/MG - CEP. 39600-000..
4.2.
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.
4.1.

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 substituídos
no prazo de 10(dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo
da aplicação das penalidades.
4.3.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4.

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.
4.4.1.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.5.

5.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1.

São obrigações da Contratante:

5.1.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
5.1.2.

comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.3.

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.4.

efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.1.5.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.2.

6.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ;
6.1.1.

6.1.1.1. O

objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.2.

substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.3.

____________________________________________________________________
Pregão 02/2017
Processo nº 23391.000193/2017-02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS –
CAMPUS ARAÇUAÍ

comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
6.1.4.

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.5.

6.1.6.

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

7.

DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
8.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
8.1.

9.

CONTROLE DA EXECUÇÃO

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.
9.1.

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.
9.1.1.

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
9.2.
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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.
9.3.

10.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.1.

10.1.3.

fraudar na execução do contrato;

10.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5.

cometer fraude fiscal;

10.1.6.

não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
10.2.1.

multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
10.3.

multa compensatória de 10% (Dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
10.3.1.
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em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.2.

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
10.3.3.

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.3.4.

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, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3.5.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
10.4.

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.1.

10.4.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
10.4.3.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo 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.
10.5.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6.

10.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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11.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto do presente Termo
de Referência correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária do Instituto Federal Norte
de Minas Gerais – Campus Araçuaí:
Elemento de Despesa: 449052;
PTRES: 130292;
Fonte de Recurso: 0188000000;
Exercício: 2017.
11.1.

12.

DO FORO

Para fins judiciais é competente o foro da Sub Seção Judiciária da Justiça Federal em
Montes Claros/MG para dirimir eventuais pendências oriundas da presente licitação, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12.1.

Araçuaí -MG, 04 de setembro de 2017
Responsável pela elaboração do Termo de Referência
_________________________________
Sérgio Antônio Félix Júnior
Solicitante:
Aprovo o Presente Termo de Referência
_________________________________
Prof. 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 justifico 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 em
_______/_______/______
__________________________________
Autoridade Competente
Ordenador de Despesas
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA












___________(Identificação completa do representante da licitante)____________, como representante
devidamente constituído de ___________(Identificação completa da licitante ou do Consórcio)__________
doravante denominado ___(Licitante/Consórcio)__, para fins do disposto no item
____(completar)____ do edital _____(completar com identificação do edital)_______, declara, sob as
penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar do Pregão 02/2017 foi elaborada de maneira
independente pelo ____(Licitante/Consórcio)___, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da ____( identificação da licitação)____, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da ____(identificação da
licitação)____ não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da ____(identificação da licitação)____, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da ____( identificação da licitação)____ quanto a
participar ou não da referida licitação;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ____(identificação da licitação)____
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da ____(identificação da licitação)____ antes da
adjudicação do objetivo da referida licitação;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ____(identificação da licitação)____
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS
GERAIS (IFNMG) antes da abertura oficial das propostas;
e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
Local e data

______________________________________________________________________
(Representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação com identificação
completa)
Observação: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante
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ANEXO III
D E C LA R A Ç Ã O

1. (Nome
da
empresa)____________________________,
CNPJ
nº________________, sediada ___________ (endereço)__________, por
intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para os fins do Pregão
Eletrônico nº 02/2017, DECLARA expressamente que:
2.

Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

3.

Inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ficando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item
7.1 da IN/MARE nº 05/95 e

4.

Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao estabelecido
na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999 e ao inciso
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Local e data
..............................................................................................
Assinatura e nome do representante legal da empresa

Observação: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante
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