
 

 

                                                                          

 

 

EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 050/2022 

 TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  

 

FONTES DOS RECURSOS: Projeto de Recuperação e Proteção dos Serviços 
Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata 
Atlântica do Brasil – CONEXÃO Mata Atlântica, sendo provenientes de 
convênio de financiamento não reembolsável firmado com o Fundo Global 

para o Meio Ambiente – GEF (BR G1003). 

 
ENTIDADE CONTRATANTE: Fundação de Empreendimentos Científicos e 
Tecnológicos 

 

PREÂMBULO 
 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, por intermédio 
da Comissão de Seleção, nomeada nos termos o Ato da Diretoria Executiva da 
FINATEC nº 003/2021, de 04 de janeiro de 2021 assinada pelos membros do 

Conselho Diretor, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará processo de compra, seguindo-se os procedimentos previstos no 
Decreto n. º 8.241/2014, Decreto nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e 

subordinado ao Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

 

A Seleção Pública será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo 
necessário que os proponentes interessados providenciem o credenciamento 
através do sítio eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ , que 

por sua vez dependerá do registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 
NOTA EXPLICATIVA: 

 
Fica facultado à empresa interessada enviar pedidos de esclarecimentos 

prévios, conforme disposto no item 20 deste Instrumento Convocatório. 
 

A Seleção Pública de Fornecedores será realizada em Sessão Pública, por meio 

da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases; 

 

Para fins do disposto neste Instrumento Convocatório, o termo “sistema 
eletrônico”, utilizado neste Instrumento Convocatório, corresponde a “Sistema 

de Pregão Eletrônico Comprasnet SIASG”, do sítio Compras Governamentais.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

                                                                          

 

 
A presente Seleção Pública será lançada como “PREGÃO,” visto que a 
plataforma do Portal de Compras do Governo Federal não está plenamente 
ajustada aos procedimentos de aquisição de bens e a contratação de obras e 

serviços pelas fundações de apoio, nos termos definido pelo Decreto 
8.241/2014. 

 
Data da sessão: 17/10/2022.  

Horário: 10h. 

Local: Portal de Compras do Governo Federal

 (Comprasnet) - http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Telefones para contato: (61) 3348-0454. 
 
 

 

1.1. Aquisição de materiais de consumo e insumos agrícolas para a execução do 

projeto de cercamento e plantio visando atender as necessidades do projeto 

“CONEXÃO MATA ATLÂNTICA” 
 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, modo de 
disputa aberto/fechado, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos. 

 

2.1 Os recursos serão oriundos do projeto de Recuperação e Proteção dos 

Serviços Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste 

da Mata atlântica do Brasil – CONEXÃO MATA ATLÂNTICA, sendo 

provenientes de convênio de financiamento não reembolsável firmado 

com o Fundo Global para o Meio Ambiente – GEF (BR G1003), sob 

responsabilidade executiva da Fundação de Empreendimentos Científicos e 

Tecnológicos – FINATEC. 

 

 

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

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

1 OBJETO 

2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3 DO CREDENCIAMENTO 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

                                                                          

 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP – Brasil. 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção 

de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
esta Seleção Publica. 

3.4 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, 

cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por 
seu representante. 

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

 
 

4.1 Poderão participar desta Seleção Pública interessados cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, 

de 2018. 

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

4.3 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

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

4.3.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7 Tenha sido suspensa do direito de participar de processos de seleção ou 

contratações com a FINATEC; 

4.3.8 Estiver inadimplente com a FINATEC ou que, por quaisquer motivos, 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 



 

 

                                                                          

 

tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão 

da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na 

imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da Punição; 

4.3.9 Possuir entre seus sócios, proprietários ou dirigentes que sejam 

empregados da FINATEC bem como do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, Secretaria de Meio 

Ambiente de São Paulo – SMA, Fundação Florestal de São Paulo, 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA, Superintendência de 

Desenvolvimento Sustentável SEAPEC/RJ, Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais – SECTES, 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

– SEMAD, Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e 

Pesquisa Aplicada em Águas do Estado de Minas Gerais – HIDROEX e 

Instituto Estadual de Florestas – IEF (MG); 

4.3.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 

atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4 Como condição para participação na Seleção Pública, a licitante 

assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 

relativo às seguintes declarações: 

4.4.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.2 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; 

4.4.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

4.4.4 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; 

4.4.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.7 Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 



 

 

                                                                          

 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico 
até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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 dA Seleção Pública, 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: 

5.5.1 Valor unitário e total do item; 

5.5.2 Marca (se houver); 

5.5.3 Fabricante (se houver); 

5.5.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou 

inscrição do bem ou produto no órgão competente, quando for o 
caso; 

5.5.4.1 No  caso  de  validade  dos  bens  ou   produtos,   a   mesma   deverá   
ser   de   no   mínimo 80% (oitenta por cento) do prazo definido na 
embalagem a vencer. 

5.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Licitante Vencedora. 

5.7 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
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dos bens, inclusive frete e descarregamento dos bens no local de 

entrega. 

5.8 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua inclusão no sistema Comprasnet, independente 

de estar expressamente informado no documento. 

5.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas federais, quando 

participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 
Plenário); 

5.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de 
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 

IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 
 

 

6.1 A abertura da presente Seleção dar-se-á no Portal do Comprasnet, modo 
de disputa aberto e fechado, na data, horário e endereço eletrônico abaixo 

indicado, nos termos da legislação citada no preâmbulo deste 
Instrumento Convocatório: 

 
Endereço eletrônico onde se realizará o processo de compra: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
 
 

Serão observados as seguintes datas e horários para o procedimento: 
 

Recebimento das 
propostas: 

A partir das 08h do dia 04/10/2022 

Abertura das 
propostas: 

 Às 10h do dia 17/10/2022 

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 

 

                                                                          

 

 
 

6.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para envio de mensagens entre 
a Pregoeira e os licitantes, após a etapa de lances. 

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo total do item. 

6.6 Ao formularem seus lances, os fornecedores participantes terão que 
oferecê-los em valores com duas casas decimais após a vírgula (casa dos 

centavos). 

6.7 Caso ocorra lances com mais de 2 (duas) casas decimais, a Pregoeira 

estará autorizado a adjudicar desprezando as terceiras e quartas casas 
decimais. 

6.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.9 O licitante somente poderá oferecer lances intermediários, não sendo 
obrigado a oferecer lance inferior ao último ofertado. . 

6.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo 0,05% (zero 
vírgula cinco por cento). 

6.11 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, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.12 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem 
anterior deverão ser desconsiderados pela pregoeira, devendo a 



 

 

                                                                          

 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

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

6.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

6.15 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa 
competitiva da Seleção Pública, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.16 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa da Pregoeira aos participantes. 

6.17 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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. 

6.18 Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 
O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas 

de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 

6.19 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 
acima da proposta ou lance de menor preço serão considerados 
empatados com a primeira colocada. 

6.20 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em 
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 

6.21 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 



 

 

                                                                          

 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno 
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

6.22 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

6.23 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência 
em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado 
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 

preferência, conforme regulamento. 

6.24 Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. 
Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a 

ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
de classificação. 

6.25 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-
se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos: 

6.25.1 Por empresas brasileiras; 

6.25.2 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

6.25.3 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

6.26 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério 
de desempate. 

6.27 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
Edital. 

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

6.29 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 



 

 

                                                                          

 

 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, 
a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior 

ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

7.3 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. 

7.4 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no 

“chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, 
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.4.1.1 O prazo estabelecido pela Pregoeira poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 
findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pela Pregoeira. 

7.4.1.2 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, 
os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 

perfeito manuseio, quando for o caso. 

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

7.6 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.7 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 



 

 

                                                                          

 

o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 

vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

7.7.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.8 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.9 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá 

comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste 
Edital. 

7.10 Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a 

proposta da Licitante Vencedora não atender ao quantitativo total 
estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 

poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar 
o total estimado. 

 

 

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a 
Pregoeira 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 Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.3 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU; 

8.1.4 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 

8 DA HABILITAÇÃO 

https://www.sei.ufu.br/sei/modulos/pesquisa/www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

                                                                          

 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.4.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.1.4.2 A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.1.4.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

8.1.5 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.2 Não ocorrendo inabilitação, a Pregoeira consultará o Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação 

jurídica e regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e 
habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 
e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, 
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

8.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 

documentação vencida junto ao SICAF. 

8.4 Caso a Pregoeira não logre êxito em obter a certidão correspondente por 
meio do sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no 

referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 
2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

8.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.5 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento 

exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão 



 

 

                                                                          

 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 

Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-
Financeira, nas condições descritas adiante. 

8.6 Habilitação jurídica: 

8.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.6.3 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; 

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

8.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova 
da indicação dos seus administradores; 

8.6.6 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; 

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

8.6.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

8.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.7.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 

https://www.sei.ufu.br/sei/modulos/pesquisa/www.portaldoempreendedor.gov.br


 

 

                                                                          

 

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. 

8.7.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

8.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.7.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.7.6 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

8.7.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

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

8.8 Qualificação Econômico-Financeira. 

8.8.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

8.9 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 2 
(duas) horas, após solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico. 

Somente mediante autorização da Pregoeira e em caso de 
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação via 

e-mail indicado pelo “chat”. 

 

8.10 A documentação referente à Qualificação Técnica (Art. 20 e 21, Decreto 

n. 8.241/2014) consistirá em: 

8.10.1 Comprovação, por meio de Atestado Técnico-Operacional, de aptidão do 

interessado para desempenho de fornecimento pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da seleção pública. 



 

 

                                                                          

 

8.11 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

8.11.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

8.11.2 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

8.11.3 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

8.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

8.12.2 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a 
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, 
a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.13 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal 
e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

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

8.15 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por 
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste Edital. 



 

 

                                                                          

 

8.16 Havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

8.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 
Edital, o licitante será declarado vencedor. 

9.1 A proposta final da licitante declarada vencedora deverá ser anexada ao 
sistema ComprasNet no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação 
da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá: 

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

9.1.2 Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo do anexo 
III do Edital. 

9.1.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência da Licitante 
Vencedora, para fins de pagamento. 

9.1.4 Conter a indicação de nome ou razão social do proponente, endereço 
completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem 

como do seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira 
de Identidade, domicílio e cargo na Empresa. 

9.1.5 Declarar expressamente de que os preços apresentados são 
absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos, diretos ou 
indiretos, inerentes ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, 
fretes, material, etc.). 

 

9.1.6 Conter a assinatura do Representante Legal da Empresa, estando esta 
condição devidamente comprovada: 

9.1.6.1 No caso de proprietário ou sócio, através de consulta “on line” ao SICAF; 

9.1.6.2 Na situação de não cadastrado ou irregular no SICAF, através do 

Contrato Social da Empresa; 

9.1.6.3 Não sendo proprietário nem sócio, por Procuração (assinada pelo 
proprietário ou por um sócio com tal poder). 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de 
eventual sanção a Licitante Vencedora, se for o caso. 

9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 



 

 

                                                                          

 

Licitante Vencedora. 

9.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 

9.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

9.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra 
condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

9.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali 
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

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

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

10.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 

três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

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

10 DOS RECURSOS 



 

 

                                                                          

 

10.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 

anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 
atos anulados e os que dele dependam. 

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

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

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

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

 

 

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, 
por ato da Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela 
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 

 

13.1. Após a homologação da licitação e oferecida a garantia predida em 
item 13.1, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou 

aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Pedido de 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 



 

 

                                                                          

 

Compras/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.3. Prioritariamente a convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade, para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente, será realizada por meio eletrônico utilizando a 

funcionalidade de envio do email. 

13.4. Caso a licitante não realize a assinatura, ou confirme o recebimento 
do instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, considerar-
se-á a divulgação do Pedido de Compras no sítio da Fundação como 
publicação oficial nos termos do § 4o do Art. 26 da Lei 9.784/ 99. 

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

13.6. O Aceite do Pedido de Compras ou do instrumento equivalente, 
emitido à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

13.1.1. Referido Pedido está substituindo o contrato, aplicando-se à 
relação de negócios ali estabelecida as disposições do Decreto 

8.241/2014; 

13.1.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões 
contidas no edital e seus anexos; 

13.7. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

13.8. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao 

SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com 
o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 

o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002, consulta prévia ao CADIN. 

13.8.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 
instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no 
SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

13.8.2. 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 úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas no edital e anexos. 

13.9. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 



 

 

                                                                          

 

injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

 

15.1 Os preços estabelecidos são fixos e irreajustáveis. 
 

 

16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização 

estão previstos no Termo de Referência. 

 

 

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência. 

 

 

18.1 O pagamento será feito em conforme estabelecido no Termo de 
Referência – Anexo I deste Instrumento Convocatório, sendo efetuado 
em até 10 (dez) dias úteis, contados da contra apresentação da nota 
fiscal/fatura, através de crédito em conta bancária a ser indicada pela 

CONTRATADA, após aceite, pelo Coordenador do Projeto, do(s) 
produto(s)/serviço(s) e das Notas Fiscais/Faturas apresentadas. 

18.2 Entende-se como pagamento a data do depósito do valor contratado no 
estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, feito via crédito 
em conta corrente com titularidade da CONTRATADA. 

18.3 Nos dados complementares da nota fiscal de venda deverá constar o 
número da presente Seleção Pública , de acordo com instrução no 
pedido de compras a ser enviado, e número do pedido de compra, sob 
pena de cancelamento da mesma. 

18.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo 
para pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados, ficando isenta a CONTRATANTE de arcar com quaisquer 
ônus. 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15 DO REAJUSTE 

16 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18 DO PAGAMENTO 



 

 

                                                                          

 

18.5 O(s) pagamento(s) poderá(ão) ser suspensos, caso exista qualquer 

pendência contratual, a cargo da Contratada. 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº
10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

19.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta; 

19.1.2 Apresentar documentação falsa; 

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5 Não mantiver a proposta; 

19.1.6 Cometer fraude fiscal; 

19.1.7 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.2 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. 

19.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

19.3.2 Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por 

ocorrência de fato em desacordo com o estabelecido neste edital, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicado 

oficialmente 

19.3.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de 
inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

19.3.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FINATEC e com 

órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.3.5 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 



 

 

                                                                          

 

19.4 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; 

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

19.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios 
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração 
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre 

a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

19.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 
estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar 
o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código 

Civil. 

19.9 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 no 
Decreto 8.241/2014 e  Lei nº 8.666, de 1993. 

19.10 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. 

19.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

 

20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 



 

 

                                                                          

 

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
compras.mataatlantica@finatec.org.br, ou por petição dirigida ou 
protocolada no endereço Av. L3 Norte, Campus Darcy Ribeiro, Edifício 
Finatec, Asa Norte, Brasília/DF, Cep: 70910-900, Caixa Postal: 4365 4, 

A/C: UGP do Projeto Conexão Mata Atlântica, Sala 110, Bloco G. 

20.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 
quatro horas. 

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

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados a 

Pregoeira, 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. 

20.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

20.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela 
Pregoeira serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 

disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
 

 

21.1 Da sessão pública da Seleção Pública divulgar-se-a Ata no sistema 
eletrônico. 

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pela Pregoeira. 

21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

21.4 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. 

21.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública da Seleção Pública, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

21.6 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

mailto:compras.mataatlantica@finatec.org.br


 

 

                                                                          

 

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. 

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

21.8 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. 

21.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

21.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam 
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.13 O Edital está disponibilizado no endereço eletrônico 
https://www.finatec.org.br/projeto/banco-interamericano-de-desenvolvimento-

bid. 

21.13.1 Considerando a possibilidade de retirada eletrônica deste Edital, o 
qual se encontra disponível no site: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá, em caso de 

divergência, o Edital adquirido no site da Fundação de 
Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, endereço 

eletrônico, ou seja, https://www.finatec.org.br/projeto/banco-
interamericano-de-desenvolvimento-bid . 

21.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o Termo de Referência. 

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta 
contratação, o foro competente é o da Comarca da cidade de 

Brasília/DF, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 

22 DO FORO 

https://www.sei.ufu.br/sei/modulos/pesquisa/www.comprasgovernamentais.gov.br
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  ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

  ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA  

  ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

  ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  
 

 

Brasília, 28 de setembro de 2022. 

 

Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Constituem parte integrante deste instrumento convocatório: 

 



 

 

                                                                          

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS AGRÍCOLAS  
 

 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de materiais de consumo e insumos grícolas para a execução 

do projeto de cercamento e plantio visando atender as necessidades do 

projeto “CONEXÃO MATA ATLÂNTICA” 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

 

 

 
INSUMOS E MATERIAIS AGRÍCOLAS 

ITEM QTD. 
UND 

FORNECIDA 
DESCRIÇÃO 

1 35.000 KG. 

ADUBO N – P -K 6 -30 -6  
ADUBO FORMULADO N – P -K 6 -30 -6, COMPOSTO 
FORMULADO POR SULFATO DE AMÔNIO, 
SUPERFOSFATO SIMPLES E CLORETO DE 
POTÁSSIO, NA FORMULAÇÃO DE 6% DE 
NITROGÊNIO (N), 30% DE FÓSFORO (P) E 6% DE 
POTÁSSIO (K). 
EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM 

2 255.000 KG. 

CALCÁRIO 
CALCÁRIO DESCRIÇÃO: INDICADO PARACORREÇÃO 
DE SOLO COM ALTA DEFICIÊNCIA EM CA (CÁLCIO) 
E MODERADA DEFICIÊNCIA DE MG (MAGNÉSIO). 
EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. 
FUNÇÃO: CORRETIVO DE ACIDEZ MATÉRIA PRIMA: 
ROCHA CALCÁREA NATUREZA FÍSICA: PÓ 

AVISO IMPORTANTE: A DESCRIÇÃO DOS ITENS NO SITE COMPRAS.GOV 
PODE NÃO ESTAR DE ACORDO COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 

DEVE SER CONSIDERADA A DESCRIÇÃO DESTE TERMO DE REFERENCIA. 

 



 

 

                                                                          

 

EMBALAGEM: SACO DE 50 KG. COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA CAO 30 A 48% MGO 6 A 10% PN 77 A 
102% PRNT 76 A 100% 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM. 

3 19.000 KG 

ADUBO 20-0-20  
ADUBO FORMULADO N - P -K 20 -00 -20 
COMPOSTO FORMULADO DE SULFATO DE 
AMÔNIA E CLORETO DE POTÁSSIO, NA 
FORMULAÇÃO DE 20% 
DENITROGÊNIO (N) E 20% DE POTÁSSIO (K) 
EMBALAGEM DE FORNECIMENTO SACO DE 50KG. 
PRAZO MÍNIMODE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM 

4 75.000 MT. 

ARAME FARPADO 
ARAME FARPADO FORMADO POR DOIS FIOS DE 
AÇO ZINCADO, DO MESMO DIÂMETRO, COM 
TORÇÃO ALTERNADA DOS FIOS, ENROLADO 
EM HÉLICE PROVIDA DE FARPAS DE QUATRO 
PONTAS ESPAÇADAS REGULARMENTE. 
FARPAS DE FIOS DE AÇO ZINCADO CORTADAS EM 
DIAGONAL E ENROLADAS OU TRAÇADAS 
ESPAÇADAMENTE NO ARAME, DE 
FORMA A SE MANTEREM EM POSIÇÃO, SEM 
DESLIZAMENTO AO LONGO DELA, COM 
ESPAÇAMENTO ENTRE FARPAS DE 125 MM. 
GARANTIA DE 5 ANOS. 
EMBALAGEM DE FORNECIMENTO: ROLO DE 
ARAME FARPADO COM COMPRIMENTO NOMINAL 
DE 500 METROS E DIÂMETRO DO FIO DE 1,6 MM, 
CUJA CARGA MÍNIMA DE RUPTURA É DE 250 KGF. 
MARCA DE REFERÊNCIA: ARAME FARPADO 
NELORE (MORLAN) OU 
SUPERIOR 

5 1.200 KG. 

FORMICIDA GRANULADA SULFLURAMIDA  
FORMICIDA GRANULADA SULFLURAMIDA, ISCA 
FORMICIDA GRANULADA COM INGREDIENTE ATIVO 
SULFLURAMIDA 0,3%P/P, DESTINADO PARA O 
CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS DO 

GÊNERO ATTA (SAÚVAS), ESPÉCIES ATTA 
LAEVIGATA (SAÚVA CABEÇA DE VIDRO), ATTA 
SEXDENS RUBROPILOSA (SAÚVA LIMÃO), ATTA 
CAPIGUARA (SAÚVA PARDA), ATTA BISPHAERICA 
(SAÚVA MATA -PASTO) E DO GÊNERO 
ACROMYRMEX (QUENQUÉNS) ESPÉCIES 
ACROMYRMEX SUBTERRANEUS MOLESTANS 
(FORMIGA CAIAPÓ CAPIXABA) E ACROMYRMEX 
CRASSISPINUS (QUENQUÉM -DE -CISCO). 



 

 

                                                                          

 

COMPOSIÇÃO: - N -ETHYLPERFLUORO -OCTANE - 1 
-SULFONAMIDE (SULFORAMIDA): 3 G/KG (0,3%). 
INGREDIENTES INERTES: 997 G/KG (99,7%). 
EMBALAGEM: PACOTES DE 500G. 
MARCA DE REFERÊNCIA: MIREX -S MAX OU 
SUPERIOR. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM. 

6 1.200 KG. 

FORMICIDA GRANULADA ISCA 
FORMICIDA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, A BASE 
DE FIPRONIL, DESTINADO PARA O CONTROLE DE 
FORMIGAS CORTADEIRAS DO GÊNERO ATTA 
(SAÚVAS), ESPÉCIES ATTA LAEVIGATA (SAÚVA 
CABEÇA DE VIDRO), ATTA SEXDENS RUBROPILOSA 
(SAÚVA LIMÃO), E DO GÊNERO ACROMYRMEX 
(QUENQUÉNS) ESPÉCIES ACROMYRMEX 
SUBTERRANEUS SUBTERRANEUS (FORMIGA 
CAIAPÓ) ACROMYRMEX CRASSISPINUS 
(QUENQUÉM -DE -CISCO), ACROMYRMEX HEYER 
(FORMIGA -DE -MONTE -VERMELHA), 
ACROMYRMEX AMBIGUUS (QUEMQUÉM -PRETA -
BRILHANTE) E ACROMYRMEX LANDOLTI LANDOLTI 
(FORMIGA -RAPA -RAPA). COMPOSIÇÃO: (RS) - 5 -
AMINO - L -(2,6 -DICHLORO -Α,Α,Α - TRIFLUORO - P 
-TOLYL) - 4 -
TRIFLUOROMETHYLSULFINYLPYRAZOLE - 3 - 
CARBONITRILE (FIPRONIL) 0,030 G/KG (0,003% M 
INGREDIENTES INERTES 999,97 G/KG (99.997% 
M/M) CLASSE: FORMICIDA GRANULADO DE 
INGESTÃO DO GRUPO PIRAZOL  
TIPO DE FORMULAÇÃO: ISCA GRANULADA - GB  
ATIVO: FIPRONIL GRUPO QUÍMICO: PIRAZOL 
APRESENTAÇÃO 
CAIXA DE 15KG CONTENDO 30 PACOTES DE 500G. 
MARCA DE REFERÊNCIA: BLITZ OU SUPERIOR. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM. 

7 12.500 KG. 

SUBSTRATO 
SUBSTRATO ORGÂNICO BASE PINUS OU OUTRA 

MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS – 
SACOS DE 25KG - CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE 
ÁGUA, MAIOR QUE 100% E - UMIDADE ENTRE 45% 
A 50% BASE PESO ÚMIDO. - 
COMPOSIÇÃO, NO MÍNIMO 15% DE VERMICULITA, 
M.O. MAIOR QUE 25%, PH CORRIGIDO, CONTENDO 
CA, MG EP2O5 SOLÚVEL EM ÁGUA -
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA ENTRE 2,3 A 2,8. 
EMBALADO EM SACOS DE 25 KG.  



 

 

                                                                          

 

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM 

8 270 SACOS/KG 

SEMENTE DE BRACHIARIA 
BRACHIARIA BRIZANTHA CULTIVAR MARANDU 
CV 60% 
PUREZA 60% 
EMBALAGEM SACO DE 10KG. 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM. 

9 9 SACOS/KG 

SEMENTE DE MILHO 
SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO (SIMPLES OU 
TRIPLO) RESISTENTE A LAGARTA DO CARTUCHO E 

RONDOUP, SACOS COM 60.000 SEMENTES, SACOS 
COM 10KG. INDICADO PARA GRÃOS E PARA O 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. 
PRAZO MÍNIMO 

10 40 LITRO 

HERBICIDA 
SAL DE ISOPROPILAMINA DE N-
(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE (GLIFOSATO), 480 
G/L (48,0 % M/V) EQUIVALENTE ÁCIDO DE N-
(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE (GLIFOSATO), 356 
G/L (35,6 % M/V) OUTROS INGREDIENTES 684 G/L 
(68,4 % M/V), CONCENTRADO SOLÚVEL (SL), 
EMBALAGEM DE 20L. 
MARCA DE REFERÊNCIA: ROUNDUP OU SUPERIOR 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM. 
 

11 07 LT. 

ADUBO ENRAIZADOR 
COMPONENTES NITROGÊNIO-2,08% FÓSFORO-
(P205)-5% 
POTASSIO (K20)-5,0% 
BORO - 0,25% 
CARBONO ORGÂNICO - 6,42% 
ENXOFRE - 3,42% 
EXTRATO DE ALGAS MARINHAS - 15% 
MOBILÊNIO - 3% 
ZINCO - 3% 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM 

12 20 LT. 

FERTILIZANTE 
FERTILIZANTE FOLIAR N-P-K-03-15-08 
NITROGÊNIO 3% 
FÓSFORO 15% 
POTÁSSIO 8% 
MAGNÉSIO 1% 
BORO 0,2% 
MANGANÊS 1% 



 

 

                                                                          

 

MOLIBDÊNIO 0,05% 
ZINCO 2% 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM 
 

13 06 LT. 

FUNGICIDA 
FUNGICIDA METHYL(E)-METHOXYIMINO-{(E)-A-[1-
(A,A,A- TRIFLUORO-M-
TOLYL)ETHYLIDENEAMINOOXY]-O- TOLYL}ACETATE 
(TRIFLOXISTROBINA)- 100 G/L (10 % M/V) (RS)-1-P-
CHLOROPHENYL-4,4-DIMETHYL-3-(1H- 1,2,4-
TRIAZOL-1-YLMETHYL)PENTAN-3-OL 
(TEBUCONAZOL) 200 G/L (20 % M/V) OUTROS 
INGREDIENTES 800 G/L (80 % M/V)- SUSPENSÃO 
CONCENTRADA (SC) 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM 

14 06 UND. 

ÁCIDO 
ÁCIDO INDOLBUTÍRICO AIB PÓ ENRAIZADOR 
HORMÔNIO 6000PPM, EMBALAGEM DE 200G. 
NÍVEIS DE GARANTIA 
N1 % 
P: 4,2% 
CA: 17% 
AIB: 6050 PPM, PRAZO DE VALIDADE 70% 
DAQUELE DESCRITO NA EMBALAGEM. 

15 03 LT. 

INSETICIDA 
INSECTICIDA (S)-A-CYANO-3-PHENOXYBENZYL 
(1R,3R)-3-(2,2DIBROMOVINYL)-
2,2DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE 
(DELTAMETRINA) - 25 G/L (2,5 % M/V), OUTROS 
INGREDIENTES . 865 G/L (86,5 % M/V) (S)-A-
CYANO-3-PHENOXYBENZYL (1R,3R)-3- 
(2,2DIBROMOVINYL)-
2,2DIMETHYLCYCLOPROPANECARBOXYLATE 
(DELTAMETRINA).25 G/L (2,5 % M/V) OUTROS 
INGREDIENTES 
865 G/L (86,5 % M/V). 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 

CONTIDO NA EMBALAGEM 

16 01 UND. 

ÓLEO MINERAL 
FUNGICIDA, INSETICIDA E ACARICIDA DE 
CONTATO DO GRUPO QUÍMICO DOS 
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. 
COMPOSIÇÃO: 
MISTURA DE HIDROCARBONETOS PARAFÍNICOS, 
CICLO PARAFÍNICOS E AROMÁTICOS SATURADOS E 
INSATURADOS PROVENIENTES DA DESTILAÇÃO DO 



 

 

                                                                          

 

PETRÓLEO; 
(ÓLEO MINERAL).845,75 G/L (84,575% M/V) 
OUTROS INGREDIENTES .4,25 G/L (0,425% M/V) 
EMBALAGEM DE 20L. PRAZO MÍNIMO DE 
VALIDADE DE 75% DAQUELE CONTIDO NA 
EMBALAGEM. 
 

17 50 KG. 

SULFATO DE AMÔNIA 
ADUBO QUIMICO 
GRANULADO 
COR: BRANCA 
COMPOSIÇÃO BÁSICA: SULFATO DE AMÔNIO 
NITROGÊNIO-20% E MATÉRIA FÍSI 

18 04 ROLO. 

TELA SOMBRITE 
TELA SOMBRITE AGRÍCOLA PRETO HORTA 
ORQUIDEA 
TRAMA: 50% 
LARGURA: 3 MTS 
COMPRIMENTO: 50 MTS 
GARANTIA: 1 ANO 
MARACA DE REFERÊNCIA: SOLPACK OU SUPERIOR 

19 01 ROLO. 

TELA SOMBRITE 
TELA SOMBRITE AGRÍCOLA PRETO HORTA 
ORQUIDEA 
TRAMA: 70% 
LARGURA: 3 MTS 
COMPRIMENTO: 50 MTS 
GARANTIA: 1 ANO 
MARACA DE REFERÊNCIA: SOLPACK OU SUPERIOR 

20 30.000 UND. 

FITOCELAS 
SACO PLÁSTICO PRETO PERFURADO PARA MUDAS, 
TAMANHO: 11 X 23 ESPESSURA: 0,15 MICRAS. 
MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE – 
1ª RECICLAGEM (CANELA), PARA FORMAÇÃO DE 
MUDAS DE FORRAÇÃO 
EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES 

21 5.000 UND. 

FITOCELAS 
SACO PLÁSTICO PRETO PERFURADO PARA MUDAS, 
TAMANHO: 18 X 24 ESPESSURA: 0,20 MICRAS 
MATERIAL: 
POLIETILENO DE BAIXA 

22 2.000 UND. 

FITOCELAS 
SACO PLÁSTICO PRETO PERFURADO PARA MUDAS, 
TAMANHO: 30 X 40 ESPESSURA: 0,20 MICRAS 
MATERIAL: 
POLIETILENO DE BAIXA 

23 2.000 UND. FITOCELAS 



 

 

                                                                          

 

SACO PLÁSTICO PRETO PERFURADO PARA MUDAS, 
TAMANHO: 40 X 50 ESPESSURA: 0,20 MICRAS 
MATERIAL: 
POLIETILENO DE BAIXA 

24 200 UND. 

PLACA 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MUDAS  
ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS, EM 
PVC EXPANDIDO VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, NA 
COR BRANCA, MEDIDAS MÍNIMAS DE:  
ALTURA PLACA: 40 CM  
ÁREA DE IDENTIFICAÇÃO: ALTURA 8,4 CM E 
COMPRIMENTO 6,6 CM.  
MARCA DE REFERÊNCIA: NUTRIPLAN OU 
SUPERIOR 

25 01 UND. 

PODADOR GALHOS 
PODADOR DE GALHOS COM SERROTE COM CABO 
METÁLICO EXTENSÍVEL ATÉ 5 METROS 
-TESOURA DE PODA EM AÇO DE CARBONO 
ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, LAMINA 
TEMPERADA, MÍNIMO DE 35 MM DE DIÂMETRO- 
-CABO EXTENSÍVEL ATÉ 5,0M PARA PODADOR DE 
GALHOS ALTOS. 
SERROTE PODADOR DE AÇO COM LAMINA DE 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 330MM. 

26 22 PAR. 

LUVA DE BORRACHA 

LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON, COM 
REVESTIMENTO TOTAL EM BORRACHA NITRÍLICA. 
PUNHO 
COM ELASTANO. 

27 08 PAR. 

LUVA VAQUETA 
LUVA DE COURO VAQUETA PETROLEIRA COM 
REFORÇO 
CA: 14881 
MODELO: TORO 
TAMANHO: M 
MARCA DE REFERÊNCIA: BALASKA OU SUPERIOR 

28 04 PAR. 

LUVA VAQUETA 
LUVA DE COURO VAQUETA PETROLEIRA COM 
REFORÇO 
CA: 14881 
MODELO: TORO 
TAMANHO: 5 
MARCA DE REFERÊNCIA: BALASKA OU SUPERIOR 

29 56 PAR. 

BOTINA CA 32813  
BOTINA DE SEGURANÇA COM PROTEÇÃO 
ELÉTRICA E MECÂNICA, CONFECCIONADA EM 
COURO, QUE ATENDE À NR 10 – SEM 
COMPONENTES METÁLICOS.  



 

 

                                                                          

 

BIQUEIRA DE COMPOSITE LEVE, ANTIMAGNÉTICA, 
ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE.  
FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS. 
PALMILHA DE MONTAGEM RESISTENTE À 
PERFURAÇÃO, QUE COBRE 100% DA PLANTA DOS 
PÉS.  
SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE COM 
SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO 
DIRETAMENTE NO CABEDAL. CA 32813  
 
Nº 37 - 05 UND. 
Nº 38 – 10 UND. 
Nº 39 – 04 UND. 
Nº 40 – 11 UND. 
Nº 41 – 08 UND. 
Nº 42 - 14 UND. 
Nº 43 - 03 UND. 
Nº 44 - 01 UND. 

30 10 UND. 

PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM 
REPELENTE FPS 30 1/3 UVA 1 LITRO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
:: VOLUME: 1 LITRO 
:: ASPECTO: LOÇÃO CREMOSA 
:: COR: BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO 
:: ODOR: CARACTERÍSTICO 
:: RESISTENCIA: 2 HORAS EM PELE COM SUOR OU 
AGUA / 4 HORAS EM PELE SECA 
:: PROTEÇÃO: UVB E UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB 
- TAMPA: DOSADOR 
COM FORMULAÇÃO AÇÃO REPELENTE CONTRA OS 
MOSQUITO PERNILONGO OU MURIÇOCA (CULEX 
QUINQUEFASCIATUS), MOSQUITO DA DENGUE 
(AEDESAEGYPTI), MOSQUITO DA MALÁRIA 
(ANOPHELES SP). 
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 75% DAQUELE 
CONTIDO NA EMBALAGEM. 
MARCA DE REFERÊNCIA: NUTRIEX OU SUPERIOR. 

31 10 UND. 

CHAPEU DE PALHA 
CHAPÉU CONFECCIONADO EM PALHA, COM ABA 

DE APROXIMADAMENTE 15 CM, CIRCUNFERÊNCIA 
DE 56 CM E ENCAIXE PARA A CABEÇA DE 18 CM 

32 10 UND. 

CAPA DE CHUVA CA 28122 
CAPA DE CHUVA FABRICADA EM PVC GROSSO DE 
ALTA QUALIDADE, FECHAMENTO COM BOTÃO DE 
PRESSÃO. COMPRIMENTO DA CAPA ABAIXO DO 
JOELHO, POSSUI CAPUZ COM AJUSTE, 
COMPRIMENTO ACIMA DE 1,30M, 

33 03 UND. GUARDA SOL 



 

 

                                                                          

 

 

 

 

3. LOCAIS DE ENTREGA 

 

3.1. 5.000 kg do item 7 deverão ser entregues no Regional de Ubá-MG, 

rodovia Ubá Juiz de Fora, km 02 – Ubá-MG, Responsável: Laio Verbeno 

Sathler Tel: (32) 3539-2740 ou (32) 99915-0612 ou Lucas Sebastião 

Soares Reis Tel: (31) 98716-0716, horário de funcionamento, 07h ás 

11h e 12h ás 16h. 

 
3.2.  5.000 kg do item 7 deverão ser entregues no viveiro do IEF de Viçosa-

MG, Rodovia MG 280 S/N Campus Universitário Viçosa-MG, 

Responsável: Marco Antônio da Silva Borges Tel: (31) 3891-7099 ou (31) 

99907-0767, horário de funcionamento, 07h ás 11h e 12h ás 16h. 

 
3.3.  Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 deverão ser entregues no viveiro do 

IEF de Muriaé-MG, BR 365 S/N, Vila do Carmo Muriaé-MG, Responsável: 

José Nunes Viana Filho Tel: (32) 3722-3315 ou (32) 98814-0571, 

horário de funcionamento, 07h às 11h e 12h às 16h. 

 

3.4.  Os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 e 33 deverão ser entregues no CEDEF-Centro de 

Estudos e Desenvolvimento Florestal, Vila Gianetti – Casa 51 – Campus 

UFV, Viçosa-MG. Responsável: Dalyson Figueiredo Soares Cunha Tel: 

(31) 9536-6171 

 
3.5.  2.500 kg do item 7 deverão ser entregues no viveiro do IEF de Juiz de 

Fora-MG, Rua Athos Branco da Rocha, S/N, Bairro Poço D’anta, Juiz de 

Fora-MG Responsável: Leticia Dornellas 031 99252-9280, horário de 

funcionamento 07h às 11h e 12h às 16h, e o Item 191 a ser entregue 

no Escritório Regional, Rua Santos Dumont, 420, Bairro Granbery 

Responsável: Edenilson Cremonini Ronqueti Tel: 31 99925-2734. 

GUARDA SOL - UMBRELLA ARTICULADO EM 
ALUMÍNIO; COBERTURA EM PVC; VARA DE 
ALUMÍNIO ARTICULÁVEL); HASTE DIÂMETRO 32 
MM; ARTICULADO; FPS 100; VARETAS EM FIBRA DE 
VIDRO 
NÚMERO DE VARETAS: 8; COMPRIMENTO TOTAL: 
2,18 METROS; COMPRIMENTO ATÉ AS HASTES: 
1,95 METROS; DIÂMETRO TOTAL: 2,0 METROS 
 



 

 

                                                                          

 

 

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

4.1. A entrega deverá ocorrer 30 (trinta dias) após a emissão da Autorização 

de Fornecimento AFOS. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias contados da data de 
recebimento da fatura/nota fiscal, mediante o Atestado de Recebimento do 

recebedor. 

 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

7.1.  A entrega dos produtos deverá estar acompanhada da respectiva Nota 
Fiscal referente ao quantitativo do referido pedido. 

 

7.2.  Os produtos que forem enviados fora das especificações indicadas 
serão recusados o recebimento por parte da CONTRATANTE, para 

substituição por parte da CONTRATADA, sem prejuízo de apuração de 
eventuais prejuízos e da aplicação de penalidades. 

 

7.3.  Para os produtos que se aplicam Garantia de loja de 1 ano contra 
defeitos, a partir da data de entrega; 

 

7.4.  Somente serão aceitos produtos entregues nos locais e na forma 
prevista no Item 4 deste Termo de Referência.          

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Entregar produtos estritamente novos, de primeiro uso, embalados, 

lacrados conforme padronização de fábrica. 

8.2.  A CONTRATADA poderá ofertar produtos comprovadamente 

superiores, pelo mesmo preço, no caso de indisponibilidade do 

originalmente proposto. 



 

 

                                                                          

 

8.3. A CONTRATADA deverá informar oficialmente ao contratante quais 

serão os meios de contato entre as partes. A informação deverá conter 

endereço, número de telefone, e-mail e/ou sites de internet para 

solicitação de assistência técnica. Em caso de mudança dessas 

informações, os novos dados deverão ser informados, em caráter oficial, 

ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          

 

 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

1. DADOS DA PROPONENTE VENCEDORA: 

 
RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: CE

P: 

 

TELEFONE: CELULAR:  FA

X: 

E-MAIL: 

PESSOA PARA CONTATO: 

DADOS DO REPRESENTANTE – NOME – CPF – CI – CARGO - PROFISSÃO 

 
2. DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO DA SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 

050/2022 - FINATEC 
 

Item Quan

t. 

Unid. Especificação 
Marca / 
modelo 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 

total 
(R$) 

01 01 un 
Material    

       

Tota

l 

  
Valor por extenso 

  
Total 

geral 

 

Preço Global da proposta por extenso; 

 

❖ Prazo de entrega/ execução: conforme anexo I do Instrumento Convocatório. 
 

❖ Local de fornecimento/execução: conforme anexo I do Instrumento Convocatório. 

 

❖ Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
 

Local e data 

 

Assinatura e nome /cargo/CPF do representante legal. 



 

 

                                                                          

 

 

ANEXO III 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 050/2022 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR EM CONDIÇÕES 

PERIGOSAS, INSALUBRE OU NOTURNA 

 

 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que não utilizamos mão de obra direta ou indireta de menores de 

18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não 

utilizamos, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposições da Lei n.º 8.666/93 

e da Lei 9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05.09.2002. 

 

 

 

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

 
 

 

 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal 

da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                                                          

 

 

ANEXO IV 

 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 050/2022 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 
 

 

  (Nome     da    empresa)   ,    CNPJ     n° 

  ,  sediada  (endereço  completo) 

  , DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação na presente seleção pública, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

  

(Cidade – UF), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 
 

 

 

 

 

Assinatura/Carimbo do Representante Legal 

da Empresa 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


