MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
PROCESSO 2013/000055/168006
EDITAL DE PREGÃO (SRP) Nº 2013PR000021
A Fábrica de Juiz de Fora (FJF), filial nº 2 da Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL,
através do Pregoeiro designado pelo Aviso SPDC (EXC) nº 003/2013 de 18 de janeiro de 2013, torna
público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço por
item e/ou grupo para REGISTRO DE PREÇOS, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

Este procedimento de licitação está fundamentado juridicamente na seguinte legislação:


Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Dispõe sobre a Proteção do Consumidor);



Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores (Normas para Licitações e
Contratos da Administração Pública);



Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 (Institui a Modalidade de Licitação Denominada Pregão);



Decreto 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelo Decreto 3.693, de 20 de dezembro de
2000 (Regulamento para a Modalidade de Licitação Denominada Pregão);



Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, alterado pelo Decreto 4.485, de 25 de novembro de
2002 (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF);



Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005 (Regulamenta o Pregão, na Forma Eletrônica);



Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços);



Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 127, de
14 de agosto de 2007 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte);



Decreto 6.204, de 05 de setembro de 2007 (Regulamenta o Tratamento Favorecido,
Diferenciado e Simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte);



Instrução Normativa 05 – MARE, de 21 de julho de 1995 (Sistema Integrado de
Administração de Fornecedores – SICAF);



Lei 6.729, de 28 de novembro de 1979, alterada pela Lei 8.132, de 26 de dezembro de 1990;



Condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Pregão Eletrônico (SRP) 2013PR000021

1

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
1 - DO OBJETO
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a aquisição de PRODUTOS QUÍMICOS E ACESSÓRIOS,
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM LABORATÓRIOS,
conforme as descrições e especificações básicas do Termo de Referência que integra este Edital
como Anexo A.
2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 - A aquisição do item de que trata o presente Edital correrá por conta do recurso orçamentário,
cuja Classificação Institucional Funcional Programática é a seguinte:
UNIDADE GESTORA PROGAMA DE TRABALHO
168006

063184/063185

NATUREZA DE
DESPESA

FONTE DE RECURSOS

339030/449052*

100 / 250

*** 449052 – IMOBILIZADOS – EXPECTATIVA DE CRÉDITO ***

3 - DOS ATOS PÚBLICOS E LOCAIS DOS COMUNICADOS
3.1 - Este Pregão se realizará em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, por meio de Sistema
Eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, sítio
www.comprasnet.gov.br, às 09:00 h do dia 20 de maio de 2013. Todas as referências de tempo no
Edital, no aviso de licitação e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de
Brasília – DF, e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
3.2 - Após o horário definido para o credenciamento dos licitantes e recebimento das propostas não
serão admitidos novos proponentes.

4 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
4.1 - O material adquirido deverá ser entregue no seguinte endereço:
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 7.500 - BENFICA
CEP 36092-060 - JUIZ DE FORA - MG

4.2 - A quantidade licitada refere-se à estimativa de consumo previsto para 12 meses e, de acordo
com as requisições prévias desta fábrica e/ou das UG´s participantes, deverá ser entregue, total ou
parceladamente, não implicando a obrigatoriedade da emissão de uma única nota de empenho.
4.3 - Todo o transporte a ser executado em função das entregas será de única e total
responsabilidade da empresa fornecedora, correndo por sua conta e risco tal operação, inclusive
carga e descarga, seguro e demais despesas.
4.4 - A descarga deverá ser efetuada por funcionário da empresa; pessoal empregado da firma
transportadora ou por pessoal indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral do local do Contratante, correndo todos os encargos trabalhistas decorrentes
da operação de descarga de inteira responsabilidade da contratada.
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4.5 - A licitante vencedora será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados por ela e
seus prepostos aos bens e pessoas, durante o processo de execução das entregas, ou em razão
dela, respondendo pelo pagamento de todos os custos, indenizações, despesas ou prejuízos
decorrentes de tal situação.
4.6 - O recebimento dos artigos será ultimado mediante apresentação de nota fiscal, em 02 (duas)
vias, ou conforme legislação vigente (NFE/DANFE), emitidas em nome da Indústria de Material do
Brasil – IMBEL - Fábrica de Juiz de Fora, CNPJ 00.444.232/0004-81, IE 367.219.741.0033, sem
rasuras, emendas ou erros.
4.6.1 - Por ocasião da emissão da Nota Fiscal, os campos “UNIDADE” e “PREÇO UNITÁRIO”,
deverão ser preenchidos de acordo com valores constantes do empenho;
4.6.2 - Só haverá o recebimento definitivo do material, após a análise das especificações, da
quantidade e qualidade do artigo, resguardando-se a IMBEL o direito de não aceitar artigo cuja
qualidade e especificações estejam em desacordo com as condições do Edital;
4.6.3 - Concluindo que o material fornecido não atende ao disposto acima, poderá a IMBEL
aplicar a penalidade de suspensão, sem prejuízo das demais previstas neste Edital.

5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1 - Não poderá participar do presente Pregão:
a) empresa suspensa do direito de licitar e contratar, com qualquer unidade Gestora Executora;
b) empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou
indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, na forma da legislação vigente;
c) empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e
liquidação, na forma da legislação vigente;
d) empresa multada que não comprove o pagamento ou relevação da multa;
e) empresas que tenham em seu quadro, como funcionários, proprietários ou diretores,
servidores da entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9º, inc. III, da Lei nº
8.666/93.

6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br.
6.2 - Os licitantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico
antes da data da realização do Pregão, conforme art. 3º do Dec. 5.450/05.
6.3 - O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
6.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à IMBEL, qualquer
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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6.5 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.

7- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
7.1 - Os licitantes deverão encaminhar proposta com a DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO
OFERTADO, inclusive a marca ofertada e/ou origem do material em campo próprio do sistema, com o
preço unitário e o respectivo anexo, NÃO USANDO SIMPLES EXPRESSÕES COMO “CONFORME
O EDITAL”, até o dia 20 de maio de 2013 às 09:00 horas de Brasília-DF, data e hora marcadas
para abertura da sessão. Isso, exclusivamente por meio do sistema eletrônico através do sitio
www.comprasnet.gov.br, quando, então, o sistema ordenará, automaticamente, as propostas
classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances, conforme art.
23. do decreto nº 5450/05.
7.2 – Em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar:
a) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
b) Que a empresa proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores e 18 (dezoito) anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 (anos), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e exigência do art. 1º da lei nº 9.854 de 27
de Outubro de 1999;
c) Que não existe fato impeditivo da habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências do instrumento convocatório (§ 2º do Art. 21 do Dec. 5450/05). A declaração e as
propostas falsas sujeitarão o licitante às sanções previstas no Dec. 5450/05.
7.3 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
o
apresentada (§4 do Art. 21 do Dec 5450/05).
7.4 - A proposta de preço do licitante vencedor contendo as especificações detalhadas do objeto
ofertado deverá ser formulada e enviada através de campo próprio do sistema Comprasnet ou
enviada para o e-mail fenando.compras.fjf@imbel.gov.br ou fax (32) 3222–5205, conforme orientação
do pregoeiro, imediatamente após o encerramento da etapa de lances, com tolerância de 60 minutos
(1 hora) para o envio, e com os valores unitários e totais atualizados em conformidade com os lances
eventualmente ofertados contendo os seguintes dados:
a) Prazo de validade não inferior a 60 dias;
b) A especificação de forma clara, sem termos como a expressão “conforme o edital”, completa
e minuciosa do material ofertado em conformidade com o Anexo A – Termo de Referência deste
Edital;
c) A razão social, endereço, telefone/fax, nº do CNPJ/MF, banco/agência, nº da conta corrente e
praça de pagamento, telefone fixo e móvel (celular) de um dos sócios e/ou representante legal
da empresa;
d) Marca e a unidade de medida usada (kg, l ou unidade), conforme Anexo “A”;
e) Declaração expressa de que aceita e concorda plenamente com todos os termos deste Edital
e seus anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições nele contidas;
f) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os fretes, despesa
com carga e descarga, além de todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto deste pregão.
7.4.1- Caso a proposta de preços lançada no sistema eletrônico apresente dizimas, o preço
será corrigido automaticamente pelo Pregoeiro após o recebimento da proposta escrita.
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8 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1 - Após o término da fase de aceitação das propostas e comunicado eletrônico do Pregoeiro, o
licitante vencedor deverá providenciar a entrega dos originais da documentação de habilitação
discriminadas no item 8.2, em até 02 (dois) dias úteis, no horário comercial (08:00 às 11:00 e de
13:00 às 16:00 h) ao Pregoeiro na sala da Seção de Compras da IMBEL de Juiz de Fora, no
endereço físico de referência do edital.
8.1.1 - Para a habilitação os licitantes deverão estar com o seu Cadastro e Habilitação Parcial
atualizadas no SICAF. A comprovação será realizada mediante a impressão de Declaração de
Regularidade do Fornecedor, a ser extraída pela IMBEL, através da consulta on line via SIASG
e, também, aos sites governamentais que comprovem sua regularidade junto ao INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e SRF
(Secretaria de Receita Federal).
8.2 - A documentação de habilitação referente à qualificação técnica específica consistirá em:
a) Atestado(s), de comprovação de aptidão para o desempenho anterior, pertinente e compatível
com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, neste caso
com firma reconhecida em cartório.
8.2.1 - O Pregoeiro reserva-se ao direito de solicitar a qualquer licitante as notas fiscais
correspondentes que comprovem o atestado exigido. Reserva-se, ainda, o direito de
comprovação da exatidão dos dados nelas contidos junto às secretarias de Receita Federal e
Estadual. Não serão considerados atestados das próprias empresas participantes do certame,
ou seja, atestar ela mesma, que forneceu ou firmou contrato com determinadas entidades
participantes da administração direta ou indireta das três esferas da Administração Pública;
8.2.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicado em
órgão da imprensa oficial ou ainda por cópias, desde que acompanhadas dos originais para
conferência pela Equipe de Apoio do Pregão;
8.2.3 - O Proponente deverá manter durante todas as fases da licitação as condições de
habilitação.
8.3 - Não será habilitada para esta licitação a empresa que:
I - Não possuir capacidade técnica;
II - Deixar de atender as demais exigências deste Edital.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
9.1 - 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.
9.2 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.3 - A partir do horário previsto no Edital, a sessão pública na internet será aberta pelo Pregoeiro,
com a utilização de sua chave de acesso e senha, que verificará as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
no Edital.
Pregão Eletrônico (SRP) 2013PR000021

5

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

9.4 - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
9.5 – Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.6 - No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
9.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. Somente serão aceitos os lances cujos
valores forem inferiores ao último lance ofertado.
9.8 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.9 - Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes,
no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
9.10 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada pelo pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de
até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
9.11 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta dessas empresas até 5% (cinco por
cento) superior à melhor proposta, esta será convocada automaticamente pelo sistema a apresentar
uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, de acordo com o Art. 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
9.12 - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no Edital.
9.13 - Encerrada a etapa competitiva ou a negociação prevista no artigo anterior, constatada a
aceitabilidade da proposta pelo critério do menor preço por item, o Pregoeiro verificará a habilitação
do licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação do atendimento das condições de
habilitação exigidas no presente Edital e seus anexos.
9.14 - Constatado o atendimento pleno das exigências do Edital será declarado o proponente
vencedor.
9.15 - Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for
aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará o lance
subsequente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
9.16 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus anexos.

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
10.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas de preços, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.
10.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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10.3 - Acolhida à petição recursal contra o ato convocatório será designada nova data para a
realização do certame.
10.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente
por
meio
eletrônico
(via
Internet),
ao
endereço
(e-mail)
fernando.compras.fjf@imbel.gov.br.

11 - DOS RECURSOS
11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, em
campo próprio do sistema, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias
úteis para apresentação formal das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar as contra razões, em igual número de dias, cujo prazo começará a correr a
partir do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
11.2 -

O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

11.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da
Seção de Compras da IMBEL em Juiz de Fora, durante o horário normal de expediente (08:00 às
11:00 e de 13:00 às 16:00 horas).

12 - DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1 - Após a homologação do resultado da licitação, a licitante classificada em primeiro lugar, terá o
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela IMBEL, para
assinar a ata correspondente.
12.2 - Na impossibilidade do comparecimento de um de seus diretores para o ato da assinatura da
ata, a empresa poderá delegar a competência necessária ao seu representante credenciado,
mediante procuração lavrada em Cartório, e apresentada à IMBEL.
12.3 - É facultado a IMBEL, quando o convocado não assinar a ata no prazo e condições
estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
12.4 - A Ata decorrente deste Pregão poderá ser cancelada de pleno direito no todo ou em parte, nas
situações previstas na minuta (Anexo D).
12.5 - O prazo de vigência da Ata deste Edital é de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.
12.6 - Após a assinatura da Ata, poderão ser emitidas as notas de empenho correspondentes, dentro
do prazo estabelecido.
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13 - DA CONTRATAÇÃO
13.1 - A contratação formalizar-se-á mediante a emissão das notas de empenho e/ ou confecção de
contrato, observadas as cláusulas e condições deste Edital, da Ata (Anexo D) e da(s) proposta(s)
vencedora(s).
13.2 - O fornecedor contratado receberá via e-mail ou fax a (s) nota (s) de empenho para
fornecimento do material.
13.3 - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a aceitar a (s) Nota(s) de
Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados, respeitado as condições
de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.
13.4 - Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação se a IMBEL tomar
conhecimento de fatos ou circunstâncias supervenientes que desabone sua regularidade fiscal,
jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova
classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.
13.5 - A Ata de Registro de Preços não obriga a contratante firmar contratações, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada
ao detendo do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
13.6 - O preço registrado e os respectivos fornecedores ficarão disponibilizados no sítio
www.comprasnet.gov.br, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
13.7 - A IMBEL/FJF monitorará os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá
rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
13.7.1 - A IMBEL/FJF convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do praticado pelo
mercado;
13.7.2 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido;
13.7.3 - Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a IMBEL/FJF poderá
convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata ou
parte dela;
13.7.4 - Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do
registro – equação econômico-financeira;
13.7.5 - Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela IMBEL/FJF para o item.
13.8 - A participação no presente certame importa na aceitação integral das disposições constantes
do presente Edital.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata, sem justificativa, as demais licitantes serão
chamadas, na ordem de classificação, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades, na forma
da Lei.
Pregão Eletrônico (SRP) 2013PR000021
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14.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido pela
IMBEL/FJF caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de 2%
(dois por cento) do valor da adjudicação, sem prejuízo de outras penalidades legalmente
estabelecidas.
14.3 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma
prevista neste instrumento convocatório.
14.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a IMBEL/FJF poderá, garantida a defesa prévia,
aplicar ao contratado as sanções previstas no art. 87 da Lei Nº 8666/93.
14.4.1 - Em caso de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega, será aplicável
à contratada multa de 1% por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho,
cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo
estabelecido para entrega do artigo;
14.4.2 - No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
IMBEL/FJF, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato;
14.4.3 - Em caso de atraso injustificado do prazo estabelecido na Ata para substituição,
correção ou reparação do material rejeitado, será aplicado à contratada multa moratória de 1%
(um por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do pedido, cobrada em dobro a partir do
31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para substituição do
material;
14.4.4 - Em caso de rescisão causada por ação ou omissão injustificada do contratado, será
aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total dos materiais registrados na Ata.
14.5 - Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, se for o caso, será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos,
sem prejuízo das multas previstas em Edital.
14.6 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade da responsabilidade
civil da licitante vencedora por eventuais perdas e danos à Administração Pública.
14.7 - A multa aplicada deverá ser recolhida ao Tesouro Nacional através de GRU, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pela IMBEL/FJF.
14.8 - O valor da multa poderá ser descontado das Notas Fiscais ou créditos existentes com a
IMBEL/FJF, em favor da mesma. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao crédito existente a
diferença será cobrada na forma da Lei.
14.9 – À CONTRATADA será aplicada suspensão temporária de participação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 anos, sem prejuízo das multas previstas e nas
demais combinações legais, especialmente quando:
a) A entrega do objeto contratado estiver em desacordo com as especificações previstas
neste Edital;
b) ocorrer atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratado;
c) houver recusa injustificada em retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido;
d) apresentar laudo inverídico sobre as características do objeto contratado, a ser entregue;
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e) entregar o objeto contratado com as inscrições externas dos volumes, rótulos ou
marcações nas caixas que não condigam fielmente com as características substanciais ou
quantitativas do seu conteúdo;
f) incorrer na demora superior ao prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido para a troca,
reposição ou correção dos vícios do objeto recusado.

14.10 - As penalidades de suspensão temporária serão aplicadas pelo Ordenador de Despesas, após
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA e
serão lançadas no SICAF.
14.11 - As penalidades aplicadas à licitante serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso
de suspensão do direito de licitar, a empresa licitante será descredenciada por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata e nas demais cominações legais.
14.12 - A penalidade que tenha sido objeto de divulgação, quando cancelada, terá o seu despacho de
cancelamento publicado nos mesmos veículos de comunicação que a publicou.
14.13 - A falta de artigos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações assumidas.
14.14 - Aquele que, convocado, dentro do prazo de validade da ata não retirar a Nota de Empenho,
deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar coma União e será descredenciado do
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e nas demais
cominações legais.

15 - DO PAGAMENTO
15.1 – O pagamento da despesa será efetuado em até 30 dias após sua liquidação, a qual ocorrerá
mediante as seguintes condições:
a) apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais) corretamente preenchida(s), a partir do
adimplemento da obrigação, de acordo com o fornecimento efetivamente executado e
correspondente(s) preço(s) unitário(s) e total cotado(s) na proposta de preço, por meio de
crédito em conta bancária;
b) consulta prévia ao SICAF, INSS, FGTS e RFB quanto à regularidade da situação da
Contratada.
15.1.1 Em função da forma de pagamento não se admite a emissão de duplicata.
15.2 – De acordo com a Lei nº 9.430, de 27/12/1996, com a redação da Lei nº 10.833, de 29/12//2003
e demais legislações complementares, será retido o valor dos impostos e contribuições devidas
(CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR), conforme o caso, a título de antecipação, exceto os casos
previstos em Lei. Caso a Empresa seja optante do SIMPLES, deverá encaminhar declaração de
opção devidamente assinada pelo representante legal, em conformidade com o Art. 26 da IN SRF nº
306/2003.
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16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1 - A licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste Edital e seus
anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à aceitação
incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitação,
não sendo aceita a alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
16.2 - É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA ou da
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
16.3 - O pregoeiro poderá solicitar amostras dos produtos cotados pelos licitantes nas quantidades e
embalagens solicitadas eletronicamente em qualquer fase do certame.
16.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da audiência pública do PREGÃO.
16.4.1 - As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas a favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
16.5 - Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da emissão da Nota
de Empenho, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis ao proponente
vencedor com situação irregular.
16.6 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulada
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente
fundamentado.
16.7 - O presente Edital e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Seção de Compras da
IMBEL/FJF – no endereço acima, ou retirado pela empresa diretamente do Portal de Compras do
Governo Federal – COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br
16.8 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório ou quanto ao Edital e seus
anexos deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço
fernando.compras.fjf@imbel.gov.br.
16.9 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:
A - Termo de referência;
B - Modelo de Atestado de Desempenho Anterior;
C - Modelo de Proposta de Preço;
D - Minuta da Ata;
E - Minuta de Contrato.
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17 - DO FORO
O foro será o da Justiça Federal em Juiz de Fora, MG, onde serão dirimidos todos os litígios
judiciais oriundos do presente processo licitatório.

Juiz de Fora, MG, 16 de abril de 2013.

_______________________________________
ALEXANDRE GARCIA KURY – CEL R/1
Ordenador de Despesas
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ANEXO "A"
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
O presente Pregão tem por objeto o registro de preços para a aquisição de PRODUTOS QUÍMICOS
E ACESSÓRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM
LABORATÓRIOS, conforme especificações contidas neste anexo.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Opta-se pela realização da presente licitação, valendo-se do Sistema de Registro de Preços,
em virtude das necessidades desta UG para atendimento às requisições internas expedidas, em
especial, pela área de tecnologia da informação e comunicação. Alguns materiais poderão ser
apontados e/ou questionados por sua marca, mas a padronização visa à eficiência administrativa, um
dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37 da CF) - Lei Magna deste
país. Além do princípio da eficiência, a Constituição contempla o princípio da economicidade (art.70
da CF), que se traduz na relação de custo/benefício.
2.2 Para esta licitação, em função das quantidades levantadas para aquisição e dos valores
estimados por item, foram formados lotes de materiais considerados homogêneos para que o
fornecimento dos materiais ocorra por grupos. A formação dos grupos tem como objetivo evitar
prejuízos na contratação para as pequenas aquisições, em virtude dos custos de fornecimento,
considerando que grande parte dos itens, como neste caso, se tratados de forma isolada, possuem
preços que os tornam economicamente inviáveis para fornecimento.
2.3 Na formação dos grupos foram agrupados itens considerados homogêneos, observando sempre
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade, para não restringir o caráter
competitivo da licitação e, ao mesmo tempo, atender aos interesses da administração.
2.4 É de se ressaltar que, mesmo com a formação dos grupos, a competição irá ocorrer por item, da
mesma forma da licitação convencional, porém, a cada lance ofertado (por item), o sistema atualizará
automaticamente o valor do grupo, sagrando-se vencedora, no final, a empresa que obtiver o menor
preço do grupo. Com isto, não restarão dúvidas que haverá uma ampla concorrência e,
consequentemente, a obtenção de menores preços possíveis sem que haja prejuízos

3. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os
esclarecimentos contidos neste Termo:
GRUPO 1 – PRODUTOS QUÍMICOS
ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

PREÇO
ESTIMADO
R$

TOTAL R$

01

ACETONA PA

380786

L

16

18,00

288,00

02

ÁCIDO CLORÍDRICO PA

347337

L

10

22,00

220,00

03

ÁCIDO FOSFÓRICO PA

352710

L

4

27,10

108,40

04

ÁCIDO NÍTRICO PA

347320

L

10

36,00

360,00

05

ÁCIDO SULFÚRICO PA

347289

L

44

42,00

1.848,00

06

ÁLCOOL ETÍLICO PA

357786

L

21

15,00

315,00

07

ÁLCOOL ISO-PROPILICO PA

348275

L

6

21,00

126,00
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08

EDTA PA

348909

KG

3

62,00

186,00

09

FLUORETO DE POTÁSSIO PA

356230

GR

2000

0,1472

294,40

10

GLICEROL

353076

L

25

12,60

315,00

11

IODATO DE POTÁSSIO PA

374023

KG

2

390,00

390,00

12

IODETO DE POTÁSSIO PA

353071

KG

7

486,00

3.402,00

13

PRETO DE ERIOCROMO

354392

GR

125

0,96

120,00

14

SOLUÇÃO BUFFLER PH4 (EMBALAGEM
COM 500 ML)

234416

UN

38

18,00

684,00

15

SOLUÇÃO BUFFLER PH7 (EMBALAGEM
COM 500 ML)

234417

UN

38

18,00

684,00

16

TIOSSULFATO
DE
SÓDIO
(EMBALAGEM COM 500 GR)

366490

UN

2

16,00

32,00

17

TOLUENO

380337

L

4

19,00

76,00

PA

VALOR TOTAL GRUPO 1

9.448,80

GRUPO 2 – MATERIAIS PARA POLIMENTO
PREÇO
ESTIMADO
R$

ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

18

LIXA
D'ÁGUA
PARA
LIXAMENTO
METALOGRAFICO, NO GRÃO 1200 EM
DIAMETRO EM 200MM

326383

UN

50

7,20

360,00

19

LIXA
D'ÁGUA
PARA
LIXAMENTO
METALOGRAFICO, NO GRÃO 320 EM
DIAMETRO EM 200MM

244627

UN

50

2,69

134,50

20

LIXA
D'ÁGUA
METALOGRAFICO,
DIAMETRO 200MM

316169

UN

50

2,60

130,00

21

LIXA
D'ÁGUA
PARA
LIXAMENTO
METALOGRAFICO, NO GRÃO 600 EM
DIAMETRO EM 200MM

316163

UN

50

2,60

130,00

22

LIXA
D'ÁGUA
PARA
LIXAMENTO
METALOGRAFICO, NO GRÃO 240 EM
DIAMETRO EM 200MM

316167

UN

50

2,60

130,00

23

LIXA
D'ÁGUA
PARA
LIXAMENTO
METALOGRAFICO, NO GRÃO 180 EM
DIAMETRO EM 200MM

263640

UN

50

2,60

130,00

24

PANO
PARA
POLIMENTO
METALOGRAFICO EM DIAMETRO DE
200MM PARA UTILIZAÇÃO COM PASTA DE
DIAMANTE.

397545

UN

60

28,00

1.680,00

25

PASTA DE DIAMANTE CONCENTRADA
100%, DE 1 MICRON, EM SERINGAS COM
4 GRAMAS.

303367

UN

7

65,00

455,00

26

PASTA DE DIAMANTE CONCENTRADA
100%, DE 3 MICRON, EM SERINGAS COM
4GRAMAS.

303365

UN

7

65,00

455,00

PARA
LIXAMENTO
NO GRÃO 400 EM
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27

PASTA DE DIAMANTE CONCENTRADA
100%, DE 6 MICRON, EM SERINGAS COM
4 GRAMAS.

276358

UN

7

65,00

VALOR TOTAL GRUPO 2

455,00
4.059,50

GRUPO 3 - FERRAMENTAS
PREÇO
ESTIMADO
R$

ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

28

ALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO
EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE
CENTRAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO,
USO INDUSTRIAL, TIPO PROFISSIONAL,
COMPRIMENTO 120MM.

8192

UN

2

101,20

202,40

29

ALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO,
TRATAMENTO
SUPERFICIAL
AÇO
VANÁDIO
MORDENTE
INFERIOR
E
SUPERIOR PLANO DENTADO, AJUSTE DE
POSIÇÃO, TAMANHO 10”.

72494

UN

2

38,90

77,80

30

CHAVE COMBINADA, MATERIAL
CROMO VANÁDIO, 15MM.

AÇO

139386

UN

2

19,90

39,80

31

CHAVE COMBINADA, MATERIAL
CROMO VANÁDIO, 20MM.

AÇO

139386

UN

2

22,00

44,00

32

ESTILETE DESENHO, MATERIAL CORPO
AÇO, LARGURA LÂMINA 18, TIPO LÂMINA
RETRÁTIL,
TIPO
FIXAÇÃO
LÂMINA
ENCAIXE DE PRESSÃO.

227514

UN

5

13,60

68,00

33

JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO
VANÁDIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE DE
PEÇAS 10, COMPONENTES 07; 09; 1,27;
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6MM.

261825

UN

1

31,00

31,00

34

JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO
VANÁDIO,
TIPO
RELOJOEIRO,
QUANTIDADE DE PEÇAS 6, APLICAÇÃO
FERRAMENTAS
SEM
CORTE,
COMPONENTES 3 (PONTAS CHATAS) 1,0;
1,2; 1,8MM E 3 (PHILIPS).

265878

UN

2

65,00

130,00

35

JOGO
CHAVE,
MATERIAL
AÇO,
ACABAMENTO CROMO VANÁDIO, TIPO
COMBINADA, QUANTIDADE DE PEÇAS 13,
APLICAÇÃO
SERVIÇOS
GERAIS,
COMPONENTES 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 19, 20, 22MM.

232907

UN

1

145,00

145,00

36

PARAFUSO
DE
AÇO
1020
CAB
SEXTAVADA 1/4” X 1 1/2” C/ PORCA E
ARRUELA.

31607

UN

1000

0,58

580,00

TOTAL GRUPO 3
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GRUPO 4 – APARELHO AR CONDICIONADO
PREÇO
ESTIMADO
R$

ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

37

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000
BTUS COM CONTROLE REMOTO, TIPO
SPLIT, MODELO PAREDE, TENSÃO 220,
INSTALADO.

150112

UN

1

6.580,00

6.580,00

38

APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000
BTUS COM CONTROLE REMOTO, TIPO
SPLIT, MODELO PAREDE, TENSÃO 220,
INSTALADO.

150112

UN

2

3.400,00

6.800,00

TOTAL GRUPO 4

TOTAL R$

13.380,00

GRUPO 5 – UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO
ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

PREÇO
ESTIMADO
R$

TOTAL R$

39

BURETA DE 25 ML

409141

UN

10

59,00

590,00

40

BURETA 50 ML

409144

UN

10

61,00

610,00

41

PAPEL TORNASSOL AZUL

410420

CX

2

23,40

46,80

42

PAPEL TORNASSOL VERMELHO

410421

CX

2

23,40

46,80

43

PESA FILTRO FORMA BAIXA

409777

UN

20

35,70

714,00

TOTAL DO GRUPO 5

2.007,60

GRUPO 6 – MARCADORES
PREÇO
ESTIMADO
R$

ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

44

MARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE
INDUSTRIAL,
MATERIAL
PLÁSTICO,
MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA
AMARELA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PONTA 3MM, RESISTENTE A
ÓLEOS, GASOLINA, QUEROSENE.

150450

UN

6

14,00

84,00

45

MARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE
INDUSTRIAL,
MATERIAL
PLÁSTICO,
MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA
AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PONTA 3MM, RESISTENTE A ÓLEOS,
GASOLINA, QUEROSENE.

150450

UN

6

14,00

84,00

46

MARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE
INDUSTRIAL,
MATERIAL
PLÁSTICO,
MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA
PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PONTA 3MM, RESISTENTE A ÓLEOS,
GASOLINA, QUEROSENE.

150450

UN

10

14,00

140,00

47

MARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE
INDUSTRIAL,
MATERIAL
PLÁSTICO,
MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA
VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

150450

UN

10

14,00

140,00
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PONTA 3MM, RESISTENTE A ÓLEOS,
GASOLINA, QUEROSENE.

48

MARCADOR TUBO, TIPO PERMANENTE
INDUSTRIAL,
MATERIAL
PLÁSTICO,
MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA
VERMELHA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PONTA 3MM, RESISTENTE A
ÓLEOS, GASOLINA, QUEROSENE.

150450

UN

4

14,00

TOTAL DO GRUPO 6

56,00

504,00

GRUPO 7 – PREGOS
PREÇO
ESTIMADO
R$

ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

49

PREGO COM CABEÇA 17 X 21MM –
EMBALAGEM COM 1KG

150512

UN

6

7,50

45,00

50

PREGO COM CABEÇA 17 X 27MM –
EMBALAGEM COM 1KG

150512

UN

4

7,50

30,00

51

PREGO COM CABEÇA 18 X 30MM –
EMBALAGEM COM 1KG

150512

UN

10

7,90

79,00

TOTAL DO GRUPO 7

TOTAL R$

154,00

GRUPO 8 - PINÇAS
PREÇO
ESTIMADO
R$

ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

52

PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, MODELO BAKEY, TIPO
PONTA
CURVA
SERRILHADA,
COMPRIMENTO 15.

249506

UN

02

23,00

46,00

53

PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, MODELO BAKEY, TIPO
PONTA
RETA
SERRILHADA,
COMPRIMENTO 15.

249505

UN

02

22,00

44,00

TOTAL DO GRUPO 8

TOTAL R$

90,00

MENOR PREÇO POR ITEM
ITEM

MATERIAL

CÓDIGO
CATMAT

UNID

QUANT.
ESTIMADA

54

ARMÁRIO COM DIVISÓRIAS. MATERIAL:
AÇO. COMPONENTES: CAIXA EXTERNA
COM BASE TIPO APOIO CONTÍNUO,
CINCO PRATELEIRAS COM ESCANINHOS
DE CHAPA DE AÇO (50 AO TODO, 10 POR
PRATELEIRA), DUAS PORTAS ABRINDO
UMA À ESQUERDA E UMA À DIREITA.
DIMENSÕES
(MEDIDAS
EXTERNAS
MÍNIMAS): ALTURA – 1970MM; LARGURA –
1175MM; PROFUNDIDADE – 320MM.
DIMENSÕES DOS ESCANINHOS: ALTURA

266132

UN

02
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DO VÃO – MÍNIMO 360MM; LARGURA DO
VÃO – APROXIMADAMENTE 110MM.
55

BARRA DE AÇO AISI 1010/1020 REDONDA
COM 7/8” X 3,00M

2151

UN

20

89,00

1.780,00

56

CAPELA
EXAUSTÃO,
TIPO
GASES,
MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES
CERCA DE 80 X 60 X 90, OU SIMILAR
COMPONENTES. JANELA CORREDIÇA
COM
CONTRA
PESO,
OUTROS
COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA,
VAZÃO ATÉ 250.

414950

UN

1

1.830,00

1.830,00

57

FRAGMENTADORA
DE
PAPEL,
CAPACIDADE MÍNIMA 17 FOLHAS, MOTOR
DE INDUÇÃO COM ALTO RENDIMENTO E
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; SISTEMA AUTOREVERSE PARA O CASO DE EXCESSO DE
PAPEL; ABERTURA PARA INSERÇÃO DE
230MM; ACIONAMENTO AUTOMÁTICO;
VOLUME DO CESTO DE, NO MÍNIMO, 25
LITROS, 127V, GARANTIA DE 1 ANO,
MANUAL INCLUSO.

46914

UN

1

900,00

900,00

58

FRIGOBAR, CAPACIDADE 122L, COR
BRANCA, 127V, GARANTIA DE 1 ANO,
MANUAL INCLUSO.

334163

UN

4

730,60

2.922,40

59

MEDIDOR DIGITAL DE ESPESSURA POR
ULTRASSONOGRAFIA,
PARA
PEÇAS
METÁLICAS OU NÃO METÁLICAS, COM
MOSTRADOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE 4
DÍGITOS, FAIXA 1,2 – 200MM EM PEÇAS
DE AÇO, RESOLUÇÃO 0,01MM OU 0,001”,
FUNCIONAMENTO
COM
2
PILHAS
COMUNS AAA

150472

UN

1

6.294,75

6.294,75

60

PLACA
MADEIRA,
TIPO
MDF,
COMPRIMENTO
2,75MM,
LARGURA
1,83MM, ESPESSURA 6MM.

251535

UN

40

66,56

2.662,40

61

RÁDIO COMUNICADOR MODELO EP450,
MULTICANAIS VHF.

92541

UN

4

1.000,00

4.000,00

62

REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE
DE
REFRIGERAÇÃO
342
LITROS,
CAPACIDADE
DO CONGELADOR 71
LITROS, SISTEMA DEGELO FROST FREE,
COR BRANCA.

222969

UN

1

1.700,00

1.700,00

63

TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA,
TAMANHO
3,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS, ABERTURA DO MORDENTE
100MM, AÇO MODULAR

17442

UN

02

75,00

150,00

64

SAL DE COZINHA

9008

KG

20

1,50

30,00

65

HIDRÓXIDO
DE
SÓDIO
CARACTERÍSTICAS:
- ESTADO FÍSICO: escamas, , Ph 14
(solução 0,5%) temperaturas específicas nas
quais ocorrem mudanças de estado físico: ponto de ebulição=1390ºC e ponto de

346030

KG

504

3,85

1.940,00
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fusão=318ºC.
Produto
não
inflamável.
Pressão de vapor= 13mmHg (solução de 50%
de NaOH em peso a 60ºC). Densidade
1,53g/cm³ (solução de 50% de NaOH em
peso a 20ºC). Completamente miscível em
água, solúvel em álcoois (etanol, metanol e
glicerol), insolúvel em acetona e no éte.
EMBALAGEM DE 25KG

66

CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA LEVE).
CARACTERÍSTICAS:
- ESTADO FÍSICO: sólido; pó, cor branco,
inodoro, pH 11,3 a 25 ºC, para solução 1%,
temperaturas específicas nas quais ocorrem
mudança de estado físico, ponto de fusão:
851ºC, ponto de fulgor: Não aplicável, não
inflamável, densidade: 0,47 a 0,63 (leve) ,
solubilidade: em água: facilmente solúvel,
com liberação de calor. EMBALAGEM COM
25 KG.

355924

kg

201

1,84

369,84

67

CUPINICIDA. EMBALAGEM DE 1 LITRO

34746

L

72

30,00

2.160,00

TOTAL MENOR PREÇO POR ITEM

29.905,39

VALOR TOTAL ESTIMADO
R$ 60.867,29 (sessenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos)

4. ÓRGÃO GERENCIADOR DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL
Fábrica de Juiz de Fora – FJF
Código UG / UASG 168006
CNPJ 00.444.232/0004-81
Inscrição Estadual 367.241.749-003
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 7.500 – Bairro Benfica
Juiz de Fora, MG

5. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA
Prazo de entrega: conforme estabelecido no item 4 do Edital. Locais de entrega: atentar ao endereço
da UG participante, conforme indicado na planilha abaixo:
ITEM

01

MATERIAL

ACETONA PA

Locais de entrega (quantidade):

UNID

QUANTIDADE
TOTAL

L

16

COLORADO DO OESTE/RO – UG 158341

6 LITROS

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

10 LITROS
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04

ÁCIDO NÍTRICO PA

Locais de entrega (quantidade):

05

14

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

10 LITROS

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

15 LITROS

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

6

21

LITROS
KG

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

1 quilo

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

2 quilos

3

L
COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

20 LITROS

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

5

25

LITROS
KG

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

1

quilo

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

6

quilos

GRAMAS

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

100 gramas

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

25 gramas

7

125

Frascos
500 ml

38

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

2 frascos 500 ml

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

36 frascos 500ml
Frascos
500 ml

38

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

2 frascos 500 ml

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

36 frascos 500ml

HIDRÓXIDO DE SÓDIO CARACTERÍSTICAS:
- ESTADO FÍSICO: escamas, , Ph 14 (solução 0,5%) temperaturas
específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico: - ponto de
ebulição=1390ºC e ponto de fusão=318ºC. Produto não inflamável. Pressão
de vapor= 13mmHg (solução de 50% de NaOH em peso a 60ºC). Densidade
1,53g/cm³ (solução de 50% de NaOH em peso a 20ºC). Completamente
miscível em água, solúvel em álcoois (etanol, metanol e glicerol), insolúvel em
acetona e no éte. EMBALAGEM DE 25KG

Locais de entrega (quantidade):

44

L

SOLUÇÃO BUFFLER PH7 (EMBALAGEM COM 500 ML)

Locais de entrega (quantidade):

65

34 LITROS

SOLUÇÃO BUFFLER PH4 (EMBALAGEM COM 500 ML)

Locais de entrega (quantidade):
15

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

PRETO DE ERIOCROMO

Locais de entrega (quantidade):

10

L

IODETO DE POTÁSSIO PA

Locais de entrega (quantidade):
13

6 LITROS

GLICEROL

Locais de entrega (quantidade):
12

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

EDTA PA

Locais de entrega (quantidade):
10

4 LITROS

ÁLCOOL ETÍLICO PA

Locais de entrega (quantidade):
08

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

ÁCIDO SULFÚRICO PA

Locais de entrega (quantidade):
06

L

KG

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341

4 quilos

JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

500 quilos
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66

CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA LEVE). CARACTERÍSTICAS:
- ESTADO FÍSICO: sólido; pó, cor branco, inodoro, pH 11,3 a 25 ºC, para
solução 1%, temperaturas específicas nas quais ocorrem mudança de
estado físico, ponto de fusão: 851ºC, ponto de fulgor: Não aplicável, não
inflamável, densidade: 0,47 a 0,63 (leve) , solubilidade: em água: facilmente
solúvel, com liberação de calor. EMBALAGEM COM 25 KG.

Locais de entrega (quantidade):

KG

201

COLORADO DOM OESTE/RO – UG 158341 1 quilo
JUIZ DE FORA/MG – UG 168006

200 quilos

*** Código da UASG participante autorizada à participação da intenção de registro de preço, para os
itens acima:
-158341
INST.FED.DE
RONDONIA/CAMPUS
COLORADO
DO
LESTE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Campus de Colorado do Oeste.

6. METODOLOGIA
Todo artigo a ser entregue será inspecionado na IMBEL/FJF para verificação do atendimento às
especificações do Edital e seus anexos.

7. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES
Os proponentes deverão atender ao disposto no item 8 do Edital. E estar cadastrados e com
habilitação parcial no SICAF; Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação; pelo
menos 01 (um) atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação e certidão ou
declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
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ANEXO "B"
ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR

Atestamos, para fins de participação em licitação pública, que a a empresa XXX, estabelecida
na rua XXX, fornece e/ou forneceu durante xxxx (tempo) os seguintes materiais:
Nº do ITEM

MATERIAL

UNIDADE

QUANTIDADE

R$ UNITÁRIO

R$ TOTAL

Obs.: se nos atestados de desempenho anterior constarem artigos diferentes do objeto licitado, ou
que não sejam do interesse da requerente, os mesmos deverão ser carminados.

________________________________________
Cidade - Estado - Data

__________________________________________
PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO

Pregão Eletrônico (SRP) 2013PR000021
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ANEXO "C"
PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Sr. Pregoeiro,

A empresa ________________________________ se propõe a vender o(s) artigo(s)
o
abaixo, atendendo às condições estipuladas no Edital de Pregão N 2013PR000021.

Nº DE
ITEM

MATERIAL

QUANT.
ESTIMADA

UNIDADE

PREÇO
ESTIMADO R$

TOTAL R$

Validade da proposta de preços: _____/_______/____ (não inferior a 60 dias).
Prazo de entrega: conforme estabelecido no Edital.
Representante da empresa: ___________________________________________
Telefone(s): ___________________________ - Fax:______________________
E-mail: ____________________________________________________________

Declaro que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos
e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas.
Declaramos ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de
qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Local e Data

______________________
Nome do Proponente
CPF
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ANEXO "D"
MINUTA DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2013/000055/168006
PREGÃO N.º: 2013PR000021
VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada
na forma da lei.
No dia _____ de __________ de 2013, a União, por intermédio da INDÚSTRIA DE MATERIAL
BÉLICO DO BRASIL - IMBEL, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, criada e
constituída nos termos da Lei Nº 6.227, de 14/07/75, com seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto
Nº 5.338 12/01/2005, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.444.232/0001-39, com Sede Social localizada no
Quartel General do Exército – QGEx – Bloco “H” – 3º andar - SMU, Brasília – DF, neste ato
representada na forma do seu Estatuto, através de sua filial 02, a Fábrica de Juiz de Fora, inscrita no
CNPJ 00.444.232/0004-81, IE 367.219.741-003, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,
7.500 – Bairro Benfica em Juiz de Fora, MG e, representada pelo Senhor ALEXANDRE GARCIA
KURY, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 julho de 2002,
e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005,,nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº
2013PR000021, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário
________________________________________________________,
localizado______________________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representado pelo Senhor __________________________________,
conforme o quadro abaixo:
Item

Descrição

Quantidade

Preço Unitário

Valor Total

Esta Ata de Registro de Preços tem vigência de 1 (um) ano contato de _____/_____/_____, inclusive,
a ____/_____/_____, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 2013PR000021 integram
esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e conformada, é assinada pelos representantes legais da IMBEL / FJF e do
Fornecedor Beneficiário.

Juiz de Fora, MG, _____ de ___________ de 2013.

________________________________________________________
ALEXANDRE GARCIA KURY – CEL R/1
Ordenador de Despesas da Fábrica de Juiz de Fora

EMPRESA BENEFICIÁRIA
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ANEXO "E"
MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2013/000055/168006
PREGÃO N.º: 2013PR000021
CONTRATANTE: Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL
CONTRATADA:

OBJETO: Aquisição de PRODUTOS QUÍMICOS E ACESSÓRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO
DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM LABORATÓRIOS
VALOR: R$ _______________ (_____________________________________________________ ).
Pelo presente instrumento, a INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL, empresa
pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, criada e constituída nos termos da Lei Nº 6.227, de
14/07/75, com seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto Nº 5.338 12/01/2005, inscrita no CNPJ sob
o n.º 00.444.232/0001-39, com Sede Social localizada no Quartel General do Exército – QGEx –
Bloco “H” – 3º andar - SMU, Brasília – DF, neste ato representada na forma do seu Estatuto,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, através de sua filial 02, a Fábrica de Juiz de
Fora, inscrita no CNPJ 00.444.232/0004-81, IE 367.241.749-003 localizada na Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, 7.500 – Bairro Benfica em Juiz de Fora, MG e, de outro lado, a empresa
XXXXXXXXX, sediada à XXXXXXX na cidade de XXXXXX, XX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
XX.XXX.XXX/XXXX-XX e Inscrição Estadual nº XXX.XXX.XX-XX, neste ato representada por seu
representante legal, que no final assina, doravante denominada CONTRATADA. A CONTRATANTE e
a CONTRATADA, quando referidas coletivamente, serão doravante denominadas PARTES. Isto
posto, as PARTES resolvem celebrar, sob a égide da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e face ao Pregão
Eletrônico Nº 2013PR000021, o presente Contrato, cujas cláusulas e condições são as seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente instrumento a aquisição PRODUTOS QUÍMICOS E ACESSÓRIOS,
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM
LABORATÓRIOS; conforme especificado no Termo de Referência (ANEXO A) do edital de pregão
2013PR000021;
1.2 Este instrumento não obriga a CONTRATANTE firmar contratação na quantidade estimada no
Anexo “A” do Edital, podendo a CONTRATANTE promover a aquisição de acordo com suas
necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA– DO PREÇO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do artigo, a quantidade estimada e a empresa fornecedora
seguem abaixo discriminados:
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EMPRESA:
Nº ITEM

MATERIAL

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

(Obs: Os valores serão preenchidos conforme o resultado do pregão)
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTADOS
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Contrato correrão à conta da dotação
alocada na Gestão 16501, Unidade Orçamentária 168002, Unidade Gestora 168006, Elemento de
Despesa 339030/449052, conforme dotação orçamentária para o exercício financeiro de2013.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento da despesa será efetuado em até 30 dias após sua liquidação (30 ddl), por
intermédio de Nota de Empenho, mediante as seguintes condições:
a. apresentação eletrônica (virtual) da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais) corretamente
preenchida(s), a partir do adimplemento da obrigação, de acordo com o fornecimento
efetivamente executado e correspondente(s) preço(s) unitário(s) e total cotado(s) na proposta
de preço, por meio de crédito em conta bancária;
b. as notas fiscais eletrônicas deverão ser destinadas ao endereço: nfe.fjf@imbel.gov.br;
c. consulta prévia ao SICAF quanto à regularidade da situação da CONTRATADA.
4.2 - Em função da forma de pagamento não se admite a emissão de duplicata.
4.3 - A fatura comercial deverá ser registrada em protocolo, juntamente com a cópia da nota fiscal.
4.4 - De acordo com a Lei nº 9.430, de 27/12/1996, com a redação da Lei nº 10.833, de 29/12//2003 e
demais legislações complementares, será retido o valor da alíquota dos impostos e contribuições
devidas (CSLL, COFINS, PIS/PASEP, IR), a título de antecipação, exceto os casos previstos em lei.
Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá encaminhar junto à fatura (se for o caso),
declaração de opção devidamente assinada pelo representante legal, em conformidade com o art. 26
da IN SRF nº 306/2003.
4.5 - Quando for o caso, será efetuada a retenção da contribuição previdenciária prevista no art 22,
da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 com a nova redação conferida pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999 e
Decreto nº 3.265, de 29/11/1999.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE ENTREGA
5.1 O material deverá ser entregue até 20 (vinte) dias, após o envio da Nota de Empenho.
5.2 - O prazo acima poderá ser revisto nas hipóteses e na forma do parágrafo 1°, do Art. 57, da Lei
Federal n° 8.666/93.
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5.3 – Os materiais deverão ser entregues nas dependências da IMBEL - Fábrica de Juiz de Fora,
situada na Av.: Pres. Juscelino Kubitscheck, nº 7.500 - Bairro Benfica, Juiz de Fora – MG, após
inspeção de recebimento, conforme Cláusula Sexta deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1 Os materiais serão recebidos pela CONTRATANTE em suas próprias instalações, nas condições
do Edital de Pregão N° 2013PR000021 e suas especificações, que após conferi-los emitirá um Termo
de Recebimento. Não havendo alterações, o responsável pelo recebimento emitirá o documento hábil
para o prosseguimento do processo de pagamento à CONTRATADA.
6.2 Se o objeto da contratação não satisfizer aos requisitos técnicos constantes no Anexo II, deste
Contrato, será recusado devendo o CONTRATADO providenciar as correções necessárias ou a sua
substituição no prazo máximo de 20 (vinte) dias.
6.3 A critério da IMBEL-FJF, poderá ser concedido novo prazo para a entrega do objeto que sofrer
retardos em casos de correções.
6.4 Ocorrendo a rejeição pela segunda vez, o contrato poderá ser rescindido.
6.5 As Notas Fiscais deverão conter, em letras bem legíveis, sem rasuras ou erros, o número da
conta corrente, o número e nome da agência bancária e o número e nome do banco onde deverá ser
efetuado o crédito.
6.6 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em Reais.
6.7 O recebimento do artigo será ultimado mediante apresentação de nota fiscal, em 02 (duas) vias
ou conforme legislação vigente (NFE/DANFE), emitidas em nome da Indústria de Material do Brasil –
Fábrica de Juiz de Fora, CNPJ 00.444.232/0004-81, IE 367.219.741.0033, sem rasuras, emendas ou
erros.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADA
I Executar as entregas dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo com o
especificado neste contrato e no Anexo A do Edital, que é parte integrante deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
ou condição aqui estabelecida;
II Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados por ela e seus prepostos aos bens e
pessoas, durante o processo de execução dos serviços, ou em razão dele, respondendo a
CONTRATADA pelo pagamento de todos os custos, indenizações, despesas ou prejuízos
decorrentes de tal situação.
III Obedecer rigorosamente os prazos e os locais de entrega estabelecidos pela FJF, bem como as
especificações do objeto;
IV Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
V Verificar junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, sobre a
disponibilidade e prazos de entrega do mesmo não podendo alegar, a posteriori, problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no
fornecimento;
VI Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras, de
até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) propostas, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei
8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da FJF;
VII Possibilitar à CONTRATANTE efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de verificar
as condições para atendimento do objeto contratual;
Pregão Eletrônico (SRP) 2013PR000021

27

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
VIII Observar rigorosamente as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
IX Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, toda ou parte da
remessa devolvida pela mesma, no prazo de 2(dois) dias úteis, caso constatadas divergências nas
especificações dos produtos;
X Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a CONTRATANTE, imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
XI Manter, durante o prazo de vigência deste contrato, todas as condições de cadastramento no
SICAF, exigidas para participar da licitação, por força do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº
8.666/93;
XII Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o transporte adotado pela
fornecedora;
XIII Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
XIV Entregar o objeto no prazo estabelecido no item 5 do termo de referência;
XV Efetuar o pagamento de todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou
venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o objeto contratado;
XVI Responsabilizar-se pelo transporte do material até as dependências da contratante, como
também pelas despesas a ele inerentes;
XVII Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais fornecidos, que deverão estar
acondicionados em embalagem original lacrada, quando for o caso.
XVIII Obedecer às especificações do objeto, constantes deste termo de referência, da proposta
apresentada e do ato convocatório, cumprindo o prazo estabelecido;
XIX Não caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação
financeira;
XX A ausência ou omissão de fiscalização pela CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste instrumento. A empresa contratada será responsável pela
qualidade e respectivas especificações técnicas dos artigos fornecidos, durante o período de validade
especificado na embalagem, devendo reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto contratado que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, que não
tenham sido causadas por falhas de armazenagem.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
I Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os materiais;
II Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de
segurança;
III Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do material;
IV Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a
entrega do objeto e as eventuais alterações efetuadas em tais preceitos;
V Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o objeto
pactuado;
VI Comunicar, por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas no objeto fornecido;
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VII Comunicar, por escrito, à contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua
não adequação aos termos contratuais;
VIII Proporcionar as condições para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.1 O pagamento da despesa será efetuado em até 30 dias após sua liquidação, a qual ocorrerá
mediante as seguintes condições:
a) apresentação das respectivas notas fiscais, em 02 (duas vias) corretamente preenchidas, a
partir do adimplemento da obrigação, de acordo com o fornecimento efetivamente executado e
correspondente (s) preço (s) unitário (s) e total cotado (s) na proposta de preço, por meio de
crédito em conta bancária;
b) consulta prévia ao SICAF quanto à regularidade da situação da Contratada.
9.1.1 Em função da forma de pagamento não se admite a emissão de duplicata.
9.2 De acordo com a Lei nº 9.430, de 27/12/1996, com a redação da Lei nº 10.833, de 29/12//2003 e
demais legislações complementares, será retido o valor dos impostos e contribuições devidas (CSLL,
COFINS, PIS/PASEP, IR), conforme o caso, a título de antecipação, exceto os casos previstos em
Lei. Caso a Empresa seja optante do SIMPLES, deverá encaminhar declaração de opção
devidamente assinada pelo representante legal, em conformidade com o Art. 26 da IN SRF nº
306/2003.
9.3-Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções.
9.4 A CONTRATADA deverá informar à FJF, no ato da contratação, o número da conta corrente e o
nome da Agência, para que o crédito ocorra a contento.
9.5 Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “on-line” no SICAF, caso o fornecedor
apresente situação irregular, o pagamento ficará suspenso até que a mesma regularize sua situação
junto ao órgão cadastrador.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo
regular, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis:
I advertência;
II multa;
III suspensão temporária para licitar e contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior
a 2 (dois) anos;
IV declaração de inidoneidade.
10.1.1 A advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais
que não causem prejuízo à CONTRATANTE.
10.1.2 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 1% por dia de atraso, incidente sobre o valor total do
pedido, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo
estabelecido para entrega do material.
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10.1.3 Em caso de atraso injustificado do prazo estabelecido para substituição, correção ou
reparação do artigo rejeitado, será aplicado à contratada multa moratória de 1% (um por cento), por
dia de atraso, sobre o valor total do pedido, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia
de atraso, considerado o prazo estabelecido para substituição do artigo.
10.1.4 No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, poderá a
CONTRATANTE, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato,
ficando a contratada impedida de licitar com a CONTRATANTE por um prazo de até 02 (dois) anos.
10.1.5 Em caso de rescisão causada por ação ou omissão injustificada do contratado, será aplicada a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total dos materiais registrados na Ata.
10.1.6 A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da CONTRATADA ou
cobrada judicialmente.
10.1.7 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a CONTRATANTE, pelo
prazo de 02 (dois) anos, poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo
contratual ou ainda descumprimento total ou parcial de obrigação contratual, mesmo que desses
fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
10.1.8 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se a CONTRATADA descumprir total ou parcialmente a obrigação contratual, desde que
desses fatos resultem prejuízos à CONTRATANTE;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais;
c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
10.1.9 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso
II desta Cláusula.
10.1.10 As penalidades de suspensão temporária serão aplicadas pelo Ordenador de Despesas da
FJF, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da
CONTRATADA e serão lançadas no SICAF.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de motivos relacionados no Art. 78 da
Lei Nº 8.666/1993.
11.2 - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral da CONTRATANTE,
conforme prevê o Art. 79 da Lei Nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO
12.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ficarão exoneradas de cumprir as obrigações
decorrentes do presente Contrato, quando ocorrerem motivos de força maior ou caso fortuito,
conforme previsto no Inciso XVII do Art. 78 e Inciso II do parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Nº 8.666/1993,
enquanto perdurarem tais motivos.
12.2 - Por força maior ou caso fortuito serão aceitas as contingências e fatos inevitáveis que venham
a impossibilitar a execução das obrigações contratuais das Partes, tais como os indicados a seguir:
a) revolução, guerra ou mobilização;
b) catástrofes ou acontecimentos extraordinários, decorrentes da natureza, cujos efeitos não
sejam possíveis de evitar ou impedir; e
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c) incêndios, inundações ou greves nas instalações destinadas à fabricação ou fornecimento
do equipamento, constantes do objeto deste Contrato.
12.3 - Caso as circunstâncias de força maior ou caso fortuito não excedam a um prazo de 06 (seis)
meses, as obrigações contratuais das Partes permanecerão em vigor, e as datas serão adiadas por
um período equivalente ao tempo em que qualquer das Partes tenha sido impedida de executar suas
obrigações contratuais.
12.4 - A Parte que for afetada pelo motivo de força maior ou caso fortuito notificará à outra Parte por
escrito, no prazo de 05 (cinco) dias da ocorrência das contingências.
12.5 - A CONTRATADA responderá pela impossibilidade do cumprimento dos prazos contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS
Todos os impostos, taxas, emolumentos, seguros, fretes e quaisquer despesas decorrentes da
execução deste Contrato, sejam estes presentes ou futuros, correrão por conta da CONTRATADA,
pois já foram incluídas no preço total do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – VIGÊNCIA
O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá uma vigência de 12 (doze)
meses, estendendo-se a responsabilidade da CONTRATADA até o final da garantia, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As Partes assinam o presente Contrato, declarando estarem cientes de todas as condições
aqui contidas, comprometendo-se a observarem e fazer com que sejam observadas todas as
condições que levem a efeito a execução deste instrumento, bem como absterem-se de praticar
qualquer ato que possa implicar na violação do Contrato ou seus Anexos.
15.2 - Quaisquer notificações ou comunicações, que vierem a ser realizadas entre as Partes, por
força do presente Contrato, ou dele resultantes, deverão ser efetuadas somente por escrito e
considerar-se-á efetuada na ocasião em que a Parte destinatária receber, em seu endereço, a
notificação ora mencionada.
15.3 - Qualquer alteração no presente Contrato apenas poderá ser realizada por Termo Aditivo, e
obedecerá as mesmas formalidades deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – ANEXOS
16.1 - Integra o presente instrumento o seguinte anexo:
- Proposta de Preço;

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE, por ato administrativo, nomeará o fiscal deste Contrato, que tem por missão
acompanhar e fiscalizar a sua execução, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Comarca de Juiz de Fora (MG), com expressa renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas quaisquer dúvidas ou litígios
oriundos do presente Contrato, o qual obriga às partes, seus sucessores e cessionários a qualquer
título. E, por estarem assim de pleno acordo com as condições do presente instrumento, as partes o
assinam, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Juiz de Fora, MG _______ de ______________ de 2013.

_________________________________________________
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

_______________________________________________
EMPRESA CONTRATADA
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