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Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2012
(Processo nº 23000.008328/2012‐11)
O Ministério da Educação (MEC), CNPJ nº 00.394.445/0003‐65, representado por seu Pregoeiro
Ricardo dos Santos Barbosa, designado pela Portaria nº. 81, de 16 de março de 2012, publicada
no Diário Oficial da União – DOU em 20 de março de 2012, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR VALOR POR ITEM. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na legislação
regente, em especial a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, o Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, o Decreto nº 7.746, de 5 de
junho de 2012, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, aplicando‐se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
DATA: 03/01/2013
HORÁRIO: 10h00
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

1.

DO OBJETO

1.1

Aquisição de material permanente e de consumo para a Coordenação de Assistência
Médica e Social – CAMS/CGCCP, visando atender às necessidades do Ministério da
Educação, na área odontológica, conforme especificações e quantidades descritas no
Encarte “A” do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

1.2

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

1.3

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:
•

Termo de Referência – Anexo I (Encartes A, B e C)
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2.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes
deste Edital e seus anexos, e estiverem previamente credenciados perante o sistema
eletrônico, por meio do site www.comprasnet.gov.br, para participação de Pregão
Eletrônico, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2/2010.
2.1.1 As empresas que não estejam cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em
participar do presente pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração
Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do recebimento das propostas
(Parágrafo único do Art. 3º, do Decreto nº 3.722/01).
2.2. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
2.2.1 Empresas que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
2.2.2 Empresas declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de
contratar com o órgão responsável por esta licitação, bem como as que tenham
sido declaradas impedidas de contratar com a Administração Pública;
2.2.3 Empresas que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
2.2.3.1 No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar que se trata de
faculdade da Administração constante do art. 33, caput, da Lei nº
8.666/1993, uma vez que o objeto em si mesmo é comercializado por várias
empresas do ramo, sendo desnecessária a formação de consórcio para o
cumprimento das obrigações de fornecimento.
2.2.4 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico;
2.2.5 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
2.2.6 Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
Pregão.

3.

DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO

3.1. O credenciamento dar‐se‐á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº
5.450/05), no sítio www.comprasnet.gov.br.
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3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05).
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao Ministério da Educação, responsável por esta licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
3.4. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados
junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de
realização do Pregão.
3.5. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação (Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05).
3.6. Os licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão observar o
cumprimento dos requisitos de participação estabelecidos no art. 13, do Decreto nº
5.450/05.

4.

DO ENVIO DA PROPOSTAS DE PREÇOS

4.1. A participação no Pregão dar‐se‐á por meio da digitação da senha privativa do licitante e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, a partir da data de divulgação do Edital no site
www.comprasnet.gov.br até a data e horário da abertura da sessão pública.
4.1.1. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.
4.1.2. Na descrição do serviço, recomenda‐se detalhar a especificação de cada objeto,
não transcrevendo simplesmente a especificação constante no Edital, nem utilizar
expressões como, por exemplo, “conforme o edital”.
4.2. Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá declarar, em campo
próprio do sistema eletrônico:
a. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital (art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/05);
b. que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste
certame;
c. que a empresa não utiliza mão‐de‐obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002;
d. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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4.3. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte e a cooperativa de que trata o
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2077, deverão informar tal condição no ato do envio da
proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, sob pena
de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006.
4.4. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer
das vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá declarar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no
sistema Comprasnet.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.
4.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos campos relativos a:
4.6.1. Valor unitário e valor total do item, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado,
considerando as quantidades constantes do Termo de Referência.
4.6.1.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
4.6.2. Indicação da marca e fabricante;
4.6.3. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;
4.6.4. Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de
Referência;
4.6.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da sua apresentação.
4.7. A Planilha de Custos e Formação de Preços, adequada ao lance vencedor, deverá ser
enviada ao COMPRASNET, no prazo estipulado pela Pregoeira, para que fique
disponível aos demais licitantes.
4.7.1 A Pregoeira solicitará, após o encerramento da fase de lances, o envio da
planilha descritiva via Sistema Comprasnet, por meio da opção “CONVOCAR ANEXO”,
adequada ao valor do lance ofertado.
4.8. A Adjudicatária responderá solidariamente com os fornecedores (fabricante, produtor
ou importador) dos produtos objeto deste Pregão, pelos vícios de qualidade e/ou
quantidade que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes
diminuam o valor.
4.9.

A Planilha de Custos e Formação de Preços, de que trata o Encarte “A”, do Termo de
Referência, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado, deverá ser
formulada e apresentada pela empresa detentora do menor lance, com o preço unitário
e total, atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, assim
como também toda documentação de habilitação constante no item 8 do Edital, por
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meio do fax nº (61) 2022.7041 ou e‐mail institucional cpl@mec.gov.br (Art. 25, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05), sob pena de desclassificação do certame.
4.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências e especificações
técnicas exigidas pelo Termo de Referência (Anexo I deste Edital), que apresentem
preços que sejam manifestamente inexequíveis ou que não vierem a comprovar sua
exequibilidade, nos termos do art. 29 da IN nº 02/08.4.7. A apresentação da proposta
implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos.
4.11. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

5.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

5.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu
recebimento e do valor consignado no registro (Art. 24, § 1º, do Decreto 5.450/05).
5.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, para
abertura da sessão pública, e as regras de sua aceitação.
5.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema (Art. 24, § 3º, do Decreto nº 5.450/05).
5.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar (Art. 24, § 4º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificação do detentor do lance (Art. 24, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
5.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances (Art. 24, § 7º, do Decreto nº 5.450/05).
5.7. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da
Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
5.7.1 O Sistema de Pregão Eletrônico identificará em coluna própria as ME/EPP e
COOP participantes, fazendo comparação entre os valores do licitante com
menor preço e das demais ME/EPP/COOP na ordem de classificação, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP.
5.7.2 Nessas condições, as propostas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor
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classificado terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.7.3 Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no
subitem anterior.
5.7.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, na
faixa dos 5% (cinco por cento) de diferença para a primeira colocada, o Sistema
fará um sorteio eletrônico entre os licitantes, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final de
desempate, conforme subitens acima.
5.7.5 Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
de fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo
ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.
5.7.6 Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
5.8. Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema
eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de
mais vantajosa, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua
aceitação (Art. 24, § 8º, do Decreto nº 5.450/05).
5.9. A Pregoeira anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão
pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.
5.10. No julgamento da habilitação e das propostas, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata acessível a todos, atribuindo‐lhes
eficácia e validade para fins de habilitação e classificação (§ 3º, do Art. 26, do Decreto nº
5.450/05).
5.11. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os
relacionados no item 8 deste Edital. O recebimento de todas as páginas que forem
enviadas via fax ou por e‐mail será confirmado pela Pregoeira via chat comprasnet,
devendo a licitante manifestar‐se imediatamente se faltar alguma página.
5.12. A proposta apresentada será analisada e julgada de acordo com o disposto nas normas
legais vigentes, e ainda em consonância com o estabelecido neste Edital e seus anexos,
conforme previsto nos artigos 43, 44, 45, 46 e 48 da Lei nº 8.666, de 1993, e na Lei nº
10.520, de 2002.
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6.

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

7.

DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o:
7.1.1. Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas,
empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II,
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o
artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício
considerado.
7.1.2.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das
ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da
licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°‐A e 12, da Lei Complementar n°
123, de 2006.

7.1.3. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°‐A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das
penalidades incidentes.
7.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
Pregão Eletrônico nº 63/2012

Página 7/19

ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
7.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo
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, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.
7.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
7.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
7.6. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
7.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo‐lhes validade e eficácia para fins de classificação.
7.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

8.

DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria‐Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
8.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
8.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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8.2. Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar deverá comprovar, no mesmo dia, sua condição de habilitação, por meio do fax
número (61) 2022‐7041 ou do e‐mail cpl@mec.gov.br, com posterior encaminhamento
do documento pertinente por via postal ou similar no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, contados a partir da convocação do Pregoeiro via chat, com o preço unitário e
total, atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados para o
seguinte endereço: Ministério da Educação, Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, Anexo
I, Sala nº 313, CEP: 70.047‐900, com os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2012
A/C Pregoeiro Ricardo dos Santos Barbosa
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de
publicação em órgão da imprensa oficial.
8.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
8.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. 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;
b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
c. 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;
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC;
e. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia 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;
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
Pregão Eletrônico nº 63/2012

Página 9/19

8.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
e. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições
previdenciárias e às de terceiros;
f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva
com efeitos de negativa.
8.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de ser inabilitado.
8.3.3. Relativos à Qualificação Econômico‐Financeira:
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de
execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade;
b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;
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b.3. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se
exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício social;
b.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados
da última auditoria contábil‐financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº
5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não
foi exigida pelo órgão fiscalizador;
b.5. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas
inscritas no SICAF:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

b.6. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
8.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:
a. A licitante deverá apresentar o Registro ou a inscrição na Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA que a credencie ou autorize a comercializar os
produtos/materiais ofertados.
8.4. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil
anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os
documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados.
8.4.1. A verificação se dará mediante consulta on line, realizada pelo Pregoeiro,
devendo o resultado ser impresso e anexado ao processo.
8.4.2. Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo
de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão
correspondente através do sítio oficial, o licitante será advertido a encaminhar,
em prazo estabelecido pelo Pregoeiro, documento válido que comprove o
atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
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empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007.
8.4.3. O licitante obriga‐se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação.
8.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá‐los em desacordo
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.
8.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.
8.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade
da mesma.
8.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância 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.
8.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
8.10.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma
restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser‐lhe‐á assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.10.1.1. Como condição para o deferimento do prazo de regularização, o
Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificação do
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante
no exercício anterior ou corrente, conforme procedimento previsto
na fase de aceitação e julgamento da proposta, caso ainda não o
tenha realizado.
8.10.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de
extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§
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9°, 9°‐A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
negativa do prazo de regularização e consequente inabilitação, sem
prejuízo das penalidades incidentes.
8.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que
exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho
devidamente justificados.
8.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando‐se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
8.10.4. A não‐regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
8.11. Da sessão pública do Pregão divulgar‐se‐á Ata no sistema eletrônico.

9.

DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, durante a
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo da recorrente, sendo‐lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
9.1.1. O Pregoeiro assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o
licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
9.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando‐os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
9.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
9.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.
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10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.
10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

11. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
11.1. O Termo de Contrato de fornecimento dos materiais será substituído pela Nota de
Empenho na forma do §4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, observadas as disposições
deste Termo de Referência.
11.2. Antes da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta on line ao
SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a
manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN
SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados ‐ CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

12. DA GARANTIA
12.1. A garantia dos materiais consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as

obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor
‐ e alterações subsequentes.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
13.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 15 e 16 do
Termo de Referência, anexo deste Edital.
14. DO CUSTO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO / DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS / DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS / DAS CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO / DA FISCALIZAÇÃO
14.1. Vide disposições contidas nos itens 7, 9, 10, 11, 12 e 17 do Termo de Referência, Anexo
a este Edital.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado, em parcela única, até o 5º (quinto) dia útil subsequente à
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante emissão de ordem bancária, a qual será
devidamente atestada pelo Gestor designado para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos equipamentos, após consulta on line junto ao SICAF, em observância do disposto no
artigo 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.
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15.2. As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (NF‐e,) conforme disposições contidas no inciso I,
Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.
15.3. Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, os dados bancários do credor
para emissão da(s) ordem(s) bancária(s) e as devidas retenções tributárias a serem
feitas pela instituição conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
15.4. Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL
OU SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal eletrônica, acompanhada do Anexo
IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições
15.5. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela
será devolvida à empresa, pelo representante do Contratante, e o pagamento ficará
pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar‐se‐á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, provocados pela Administração, o valor
devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte
fórmula:
I=(TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
15.7. Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de
27/11/98, e IN/SRF nº 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN nº 539, de 25/04/2005 e nº
706, de 09/01/2007, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira da
CONTRATANTE reterá na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ‐ IRPJ, bem
assim a Contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social ‐
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar à
CONTRATADA, se esta não apresentar cópia do Termo de Opção ou Certificado de
Isenção do IRPJ, de que trata a IN SRF nº 79, de 01/08/2000.
15.8. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º, do Decreto nº
5.540/2005).
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16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. A despesa decorrente da aquisição, objeto deste Termo de Referência, correrá à conta
dos recursos específicos consignados ao Ministério da Educação, no Orçamento Geral
da União para o exercício de 2012.
17. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal
e Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste instrumento e demais cominações legais a(s)
CONTRATADA(S) que:
a) apresentar documentação falsa;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) falhar ou fraudar na execução do contrato;
d) comportar‐se de modo inidôneo;
e) fizer declaração falsa;
f)

cometer fraude fiscal;

g) não assinar o contrato;
h) deixar de entregar documentação exigida no edital;
i)

não mantiver a proposta.

17.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
17.2.1 advertência;
17.2.2 multa de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho,
limitada a incidência a 5 (cinco) dias do prazo de execução. Após o sexto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a
não‐aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, por
período superior ao previsto na alínea “a”, limitado a 5 (cinco) dias
subsequentes. Após o décimo‐primeiro dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não‐aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
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c) 5% (cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, no período superior ao
previsto nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
•

No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e
“b” com as da alínea “c”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a
7,5% (sete vírgula cinco por cento);

e) temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
o Ministério da Educação, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
f) 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 o Contratante
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.
17.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do
Contratante e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando‐a do
pagamento a ser efetuado.
17.4. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da
defesa prévia, o Contratante poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa,
até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita
parcialmente, pelo Contratante, o valor retido correspondente será depositado em
favor da Contratada, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da
defesa apresentada.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento
de petição por escrito ao Pregoeiro.
18.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
18.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando‐se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.
18.4. 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, através do e‐mail:
cpl@mec.gov.br.
18.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo‐se o prazo inicialmente
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
18.6. 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 subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
18.7. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
18.8. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo‐lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
18.9.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando‐se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
18.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá‐lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá‐lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito
e devidamente fundamentado.
18.11. 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.
18.12. 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.
18.13. 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.
18.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
18.15. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o
processo, prevalece a previsão do Edital.
18.16. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no Ministério
da Educação, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 18 horas.
18.16.1. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.mec.gov.br.
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18.17. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados no órgão, situado no endereço Ministério da Educação, Esplanada dos
Ministérios, Bloco “L”, Anexo I, Sala nº 313, em dias úteis, no horário das 08 horas às
17 horas.
18.18. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos,
nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002.
18.19. Nos casos omissos aplicar‐se‐ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
do Decreto nº 5.450, de 2005, da Lei nº 8.078, de 1990 ‐ Código de Defesa do
Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto nº 3.931, de 2001, da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
18.20. O foro para dirimir questões relativas ao Pregão será o da Seção Judiciária de Brasília –
Distrito Federal.
Brasília, 13 de dezembro de 2012.

Ricardo dos Santos Barbosa
Pregoeiro
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Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2012
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. – Aquisição de material permanente e de consumo para a Coordenação de Assistência
Médica e Social – CAMS/CGCCP, visando atender às necessidades do Ministério da Educação,
na área odontológica, conforme especificações e quantidades descritas no Encarte “A” deste
Termo.
1.2.

‐ São partes integrantes deste Termo de Referência:
1.2.1 ‐ Encarte “A” ‐ Planilha descritiva dos materiais e formação de custo;

1.2.2 ‐ Encarte “B” – Termo de Recebimento Provisório;
1.2.3 ‐ Encarte “C” – Termo de Recebimento Definitivo.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 – A Coordenação de Assistência Medica e Social – CAMS é responsável pela prestação dos
serviços de primeiros socorros, prevenção e tratamento médico e odontológico para os
servidores ativos e inativos do MEC e seus dependentes.
2.2 ‐ A aquisição em tela, visa dar continuidade aos atendimentos, prestados na área
odontológica, aos servidores do Ministério da Educação e seus dependentes.
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 ‐ A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento dos materiais, objeto deste Termo
de Referência, se enquadra como bem comum, para fins do disposto no artigo 4º do Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, cabendo licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
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tipo menor preço, observado, no que couber, o disposto na Lei nº. 10.520, de 7 de julho de
2002; na Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204/2007, na Instrução
Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da Presidência da República; aplicando‐se
subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, 21 de junho de 1993, com suas alterações
subsequentes.
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1 – O critério de julgamento para o processo licitatório será o menor preço por item.
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. ‐ A licitante deverá apresentar o Registro ou a inscrição na Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA que a credencie ou autorize a comercializar os produtos/materiais
ofertados.
6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
6.1 ‐ A especificação dos materiais consta do Encarte “A” ‐ Planilha descritiva dos materiais e
formação de custo.
7. DO CUSTO ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS
7.1. – Os custos estimados deverão ser obtidos por meio de Pesquisa de Preços a ser
realizada pela Coordenação‐Geral de Compras e Contratos da SAA/MEC.
8. DA CONTRATAÇÃO
8.1. ‐ O Termo de Contrato de fornecimento dos materiais será substituído pela Nota de
Empenho na forma do §4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, observadas as disposições deste
Termo de Referência.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. ‐ A despesa decorrente da aquisição, objeto deste Termo de Referência, correrá à conta
dos recursos específicos consignados ao Ministério da Educação, no Orçamento Geral da União
para o exercício de 2012.
10. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
10.1 – Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, encargos incidentes deverão ser
inclusas no preço da proposta e, em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da
emissão de Nota Fiscal/Fatura.
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10.2 – Os indicadores biológicos deverão ser compatíveis com a incubadora, descrita no item 2
do Encarte “A” e ter indicados em suas embalagens a data de fabricação, data de validade
composição, número e lote. Não serão aceitas embalagens violadas ou com as informações
ilegíveis.
10.3 – Os indicadores biológicos deverão ser acondicionados em caixas, protegidos da luz e de
alta temperatura. Não serão aceitos produtos com prazo de validade inferior a 12 (doze) meses
a partir do recebimento no Almoxarifado Central do MEC
10.4 – Os materiais de consumo deverão ser sem uso e genuíno, produzidos por empresa
especializada, com registro ou inscrição na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ‐ ANVISA e
legalmente estabelecida e sua procedência deverá ser facilmente aferida pela embalagem.
10.5 ‐ Os produtos a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com os critérios
de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, bem como o Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da
Casa Civil da Presidência da República.
11. DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS
11.1 ‐ As aquisições, decorrentes do presente Termo de Referência, deverão ser entregues, as
expensas da Contratada, no Setor de Almoxarifado do MEC, na Esplanada dos Ministérios,
Bloco L, Subsolo do Anexo I – Brasília/DF, de acordo com as especificações e demais condições
estipuladas neste Termo e na proposta comercial.
11.2 O prazo de entrega dos produtos/materiais será de 10 (dez) dias contados a partir do
recebimento da nota de empenho.
11.3 Os itens rejeitados deverão ser substituídos por outro dentro das especificações exigidas,
arcando com todos os custos a empresa contratada. O MEC não se responsabilizará pela
guarda, armazenamento e danos causados a bens rejeitados.
12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
12.1 – O recebimento do objeto deste Termo de Referência se dará conforme o disposto no
artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas
a seguir discriminadas:
a) provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias corridos a partir do
recebimento do produto, mediante termos próprios, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos bens com a especificação prevista neste
Termo de Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº
8.666/1993.
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b) definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e
quantidade dos bens e conseqüente aceitação, observados os artigos 69, 73 e
76 da Lei nº 8.666/1993.
12.2 ‐ Em caso de não conformidade, lavrar‐se‐á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se
consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste
Termo de Referência, será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de 05 (cinco) dias,
quando se realizarão novamente as verificações em conformidade com o item 10.
12.3 ‐ Caso a substituição não ocorra em 05 (cinco) dias, ou caso o novo produto também seja
rejeitado, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções
previstas em Lei.
12.4 ‐ À Contratada caberá sanar as irregularidades, apontadas no recebimento definitivo,
submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a
execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
Sendo que os custos da substituição do material rejeitado correrão exclusivamente a expensas
da Contratada.
12.5 ‐ O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho
do material fornecido, cabendo‐lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos.
13. DA GARANTIA
13.1. ‐ A garantia dos materiais consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as
obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor ‐ e
alterações subsequentes.
14. DO PAGAMENTO
14.1 ‐ O pagamento será efetuado, em parcela única, até o 5º (quinto) dia útil subsequente à
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, mediante emissão de ordem bancária, a qual será
devidamente atestada pelo Gestor designado para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
equipamentos, após consulta on line junto ao SICAF, em observância do disposto no artigo 67 e
73 da Lei n° 8.666/93.
14.1.1 ‐ As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (Nfe) conforme disposições
contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de
2009;
14.1.2 ‐ Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, os dados bancários
do credor para emissão da (s) ordem (s) bancária (s) e as devidas retenções
tributárias a serem feitas pela instituição conforme o artigo 64 Lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.
14.1.3 ‐ Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL OU SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal eletrônica,
acompanhada do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro
de 2004, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições.
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14.1.4 ‐ Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, ela será devolvida à empresa, pelo representante do Contratante, e o
pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar‐se‐á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus
para o Contratante.
14.2 ‐ No caso de eventual atraso de pagamento, provocados pela Administração, o valor
devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)/365 ‐ EM= I x N x VP
I = Índice de Atualização Financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.
14.3 ‐ Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, Lei nº 9.718, de
27/11/98, e IN/SRF nº 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN nº 539, de 25/04/2005 e nº 706,
de 09/01/2007, a Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira da CONTRATANTE
reterá na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica ‐ IRPJ, bem assim a Contribuição
sobre o lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social ‐ COFINS e a Contribuição para o
PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar à CONTRATADA, se esta não apresentar cópia do
Termo de Opção ou Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a IN SRF nº 79, de 01/08/2000.
14.4 ‐ No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de
habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º, do Decreto nº
5.540/2005).
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1 ‐ Fornecer os materiais no Almoxarifado Central do Ministério da Educação, localizado em

Brasília, Distrito Federal, na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Subsolo do Anexo I,
observando, rigorosamente, as especificações e exigências estabelecidas neste Termo de
Referência.
15.2 ‐ Responder solidariamente com os fornecedores (fabricante, produtor ou importador) dos
materiais objeto deste Termo de Referência pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os
torne impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor,
assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da
embalagem.
15.3 ‐ Responsabilizar‐se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam
ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como pelo custo
de frete, na entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento; e, ainda, apresentar os
documentos fiscais do produto em conformidade com a legislação vigente.
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15.4 – Emitir Nota Fiscal no valor pactuado, apresentando‐a à Contratante para ateste e
pagamento.
16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
16.1 ‐ Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento do objeto contratado, bem como
realizar testes dos bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto
contratado e o seu aceite.
16.2 ‐ Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados neste Termo de
Referência.
16.3 ‐ Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
16.4 ‐ Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
16.5 ‐ Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega dos
materiais para adoção das providências saneadoras.
17. DA FISCALIZAÇÃO
17.1‐ A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por representante da Coordenação de
Assistência Médica e Social – CAMS do MEC, ou o titular do Setor de Almoxarifado,
designado(s) para esse fim.
15.2‐ Caberá ao representante ou ao titular do Setor de Almoxarifado:
‐ anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
fornecimento do objeto, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
‐ atestar a Nota Fiscal/Fatura, desde que tenha sido executado após a conformidade
do item fornecido.
18. DAS SANÇÕES
18.1 ‐ Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas
neste instrumento e demais cominações legais a(s) CONTRATADA(S) que:
18.1.1. apresentar documentação falsa;
18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.4. comportar‐se de modo inidôneo;
18.1.5. fizer declaração falsa;
18.1.6. cometer fraude fiscal;
18.1.7. não assinar o contrato;
18.1.8. deixar de entregar documentação exigida no edital;
18.1.9. não mantiver a proposta.
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18.2 ‐ Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
18.2.1 ‐ advertência:
18.2.2 ‐ multa de:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho,
limitada a incidência a 5 (cinco) dias do prazo de execução. Após o sexto dia e a
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não‐
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, por
período superior ao previsto na alínea “a”, limitado a 5 (cinco) dias subsequentes.
Após o décimo‐primeiro dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não‐
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 5% (cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, no período superior ao
previsto nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
d) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
18.2.2.1 ‐ No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e
“b” com as da alínea “c”, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5% (sete
vírgula cinco por cento);
18.2.3 ‐ Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com o Ministério da Educação, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
18.2.4 ‐ 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 o Contratante pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.
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18.3 ‐ As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do Contratante
e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando‐a do pagamento a ser
efetuado.
18.4 ‐ No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da
defesa prévia, o Contratante poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a
decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
Contratante, o valor retido correspondente será depositado em favor da Contratada, em até 5
(cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 ‐ Consultas a respeito deste Termo de Referência poderão ser formuladas pelo correio
eletrônico institucional: cpl@mec.gov.br.
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Encarte “A”
PLANILHA DESCRITIVA DOS MATERIAIS E FORMAÇÃO DE CUSTO
OBJETO: Aquisição de material permanente e de consumo para a Coordenação de Assistência
Médica e Social, visando atender às necessidades do Ministério da Educação, na área
odontológica, conforme especificações e quantidades descritas neste Encarte.
MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

ITEM

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Indicador Biológico de leitura rápida ‐ vapor, tipo
terceira geração, apresentação autocontido,ampola
com meio de cultura, espécie Bacillus
Stearothermophillus, características adicionais:
1. Ampola resposta em 03 horas, aplicação para esterilização a
vapor, componentes adicionais com indicador
químico e controle de processo, adicionais pacote
para teste. Ser compatível com a incubadora
descrita no item 2 deste Encarte.
Incubadora de leitura rápida. Especificação técnica:
detecção e leitura do crescimento bacteriano em
ampolas de indicadores biológicos autocontidos de
resposta rápida (1 a 3 horas), por meio de leitura da
presença (microorganismos vivos) ou da ausência
2. Unidade (microorganismos mortos) de fluorescência no
interior da ampola do indicador biológico. Possuir
lâmpada ultra violeta, cubeta de leitura e, no
mínimo, 14 compartimentos para incubação,
aquecidos a 60 graus Celsius. Voltagem: 110/220V e
garantia mínima de 06 (seis) meses.
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QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

200
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Encarte “B”
Termo de Recebimento Provisório

OBJETO: OBJETO: Aquisição de material permanente e de consumo para a Coordenação de
Assistência Médica e Social, visando atender às necessidades do Ministério da Educação, na
área odontológica, conforme especificações e quantidades descritas neste Termo de
Referência.
Nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº ......./2012, Processo n.º 23000.008328/2012‐11,
Nota de Empenho n.º ..................., Ordem de Fornecimento nº ..................... e Portaria de
Fiscalização nº ...../2012, emitimos o presente Termo de Recebimento Provisório dos
medicamentos e materiais discriminados na supracitada nota de empenho e demais
especificações contidas no Encarte “A” do Termo de Referência, com cópia anexa a este
Termo, rubricada pelos abaixo assinados.

Brasília/DF, .... de ....................... de 2012.

______________________________________________________________
Fiscais do Contrato

De acordo,

______________________________________________________________
Responsável pelo Setor de Almoxarifado das unidades

Ciente,
_____________________________________________
Representante da Empresa

Pregão Eletrônico nº 63/2012

Página 29/19

Encarte “C”
Termo de Recebimento Definitivo

OBJETO: OBJETO: Aquisição de material permanente e de consumo para a Coordenação de
Assistência Médica e Social, visando atender às necessidades do Ministério da Educação, na
área odontológica, conforme especificações e quantidades descritas neste Termo de
Referência.

Nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº ...................., Processo n.º 23000.008328/2012‐
11, Nota de Empenho n.º ..................., Ordem de Fornecimento nº ..................... e Portaria
de Fiscalização nº ...../2012, emitimos o presente Termo de Recebimento Definitivo dos
produtos discriminados na supracitada nota de empenho e demais especificações contidas no
item 6 do Termo de Referência, com cópia anexa a este Termo, rubricada pelos abaixo
assinados.

Brasília/DF, .... de ....................... de 2012
____________________________________________________________________
Fiscais do Contrato

De acordo,
______________________________________________________________________
Responsável pelo Setor de Almoxarifado das unidades

Ciente,
_____________________________________________
Representante da Empresa
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