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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2013 
 
 
Processo nº 23402.001573/2012-75 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM  
 
Data de Início do cadastramento de Propostas: 19/04/2013 às 08h00m * 
 
Data Limite para cadastramento de Propostas: 03/05/2013 às 09h30m * 
 
Data da abertura: 03/05/2013 às 09h30 * (Horário de Brasília)* 
 
Local: www.comprasnet.gov.br 
Lançamento das propostas:   www.comprasnet.gov.br 

Retirada do edital e Anexos:  www.comprasnet.gov.br e www.univasf.edu.br (Acesso à Informação, licitações 
e Contratos-DCL) . 

 

* Horário de Brasília 
 
 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, através da Pró-
Reitoria de Gestão e Orçamento, neste ato representada pelo pregoeiro designado pela 
Portaria nº 690 de 23 de julho de 2012, torna público, que fará realizar licitação para 

eventual Aquisição de Material Agrícola para UNIVASF com registro de preço, 

conforme condições, quantidades e especificações constantes deste Edital e de seus 
Anexos, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO do tipo 
Menor Preço unitário por item, que será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
publicada no Diário Oficial da União de 18 de julho de 2002, pelo Decreto-lei 5.450 de 31 de 
maio de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 01 de junho de 2005, pelo Decreto nº 
7.892 de 23 de Janeiro de 2013, publicado no Diário oficial da União de 23 de Janeiro de 
2013, Lei Complementar 123 de 2006, publicada em 14 de dezembro de 2006, , Decreto 
6.204 de 05 de Setembro de 2007, Decreto 7.746 de 5 de junho de 2012, Instrução 
Normativa 01/2010-MPLOG de 19 de janeiro de 2010 e  demais normas correlatas, 
aplicando-se subsidiariamente o disposto na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, em sessão 
pública  na data e horário estabelecidos acima, sendo estes fixados como limites para o 
recebimento de propostas e para o início da sessão pública, pelo pregoeiro, conforme os 
procedimentos legais. O pleito se realizará eletronicamente no sítio www.comprasnet.gov.br 
e a UNIVASF será o Órgão Gerenciador deste Pregão Eletrônico. 
 
 
 
 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.univasf.edu.br/
http://www.comprasnet.gov.br/


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE  GESTÃO E ORÇAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. José de Sá Maniçoba. S/N – Sala 30– Centro – Petrolina – PE CEP 56.304-205– Telefax: (87) 2101-6724 

e-mail: ozeas.souza@univasf.edu.br 

 

Edital de PE SRP 05/2013 – Material Agrícola 
   

2 
 

1 – OBJETO 
 

1.1 - Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição de 

Material Agrícola para UNIVASF com registro de preço, na forma de entrega, menor 

preço unitário do item, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do 
presente Edital. 
 
1.2 - A UNIVASF não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, 
nem nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para 
aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, 
reafirmada no art. 16, do Decreto nº 7.892. 
 
 
2 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na 
forma do Anexo II e nas condições previstas neste Edital. 
 
2.2 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) 
meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar deste Pregão as licitantes que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e estiverem antes 
da data e horário da realização do certame, aptos para participação do Pregão Eletrônico no 
COMPRASNET. 
 

3.1.1 As empresas interessadas em participar do certame deverão estar devidamente 
credenciadas no Comprasnet, com senha de participação antes da data prevista para 
abertura do certame e responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 
3.2 Não poderão participar desta licitação empresas: 

a) em consórcio; 
b) concordatárias ou que hajam tido sua falência declarada, sob concurso de 

credores; em dissolução ou em liquidação; 
c) suspensas de contratar com a União por intermédio da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco; 
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d) impedidas de licitar e contratar com a União, consoante dispõe o artigo 7º da Lei nº 
10.520 de 2002; 

e) declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública brasileira; 
 
 
4 -  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
4.1 Os pedidos de esclarecimentos ao ato convocatório do presente Pregão, deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, pelo e-mail: 
ozeas.souza@univasf.edu.br. 
  
4.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão, na forma 
eletrônica, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, no 
endereço eletrônico constante no item 4.1 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre 
a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio do Sistema Eletrônico 
COMPRASNET.  
 

4.2.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para a realização do certame. 
 
 
5 - DA PROPOSTA ELETRÔNICA 
 
5.1 - O licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros. 
 
5.2 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
5.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante 
e subsequente encaminhamento da proposta eletrônica, com valores unitários e totais de 
cada item cotado, exclusivamente pelo site www.comprasnet.gov.br (§ 1º, Art. 21, Decreto 
5.450/05). 
 
 5.3.1 - A partir da disponibilidade do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até o 
horário estabelecido no preâmbulo do presente Edital, para abertura das propostas os 
licitantes poderão rever suas propostas, alterá-las, excluí-las ou substituí-las, quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

mailto:ozeas.souza@univasf.edu.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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5.4 - A Proposta de Preços, contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto 
ofertado, deverá ser enviada em campo próprio do sistema eletrônico, PELO VALOR 
UNITÁRIO DO ITEM. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a mesma deverá ser 
atualizada para os valores unitários e totais de cada item, em conformidade com os lances 
ofertados, e enviada para o pregoeiro preferencialmente via sistema eletrônico do 
Comprasnet, email ou fax (87) 2101-6724 no prazo de 01 (uma) hora após o final do 
certame. Os originais deverão ser enviados para a UNIVASF, no endereço constante do 
subitem 8.17.1, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contendo os seguintes 
dados: 
 
 5.4.1 - Preço unitário e total por item, de acordo com os preços praticados no 
mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismos e por 
extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações 
constantes do Anexo I do presente Edital. 
 
 5.4.2 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data da abertura da sessão; 
  

5.4.3 - Especificação clara, completa e minuciosa do objeto, indicando marca, 
modelo, validade e demais referências que possibilitem a clara identificação do bem 
proposto, observadas as especificações constantes do Anexo I deste Edital. 

 
 5.4.4 – Deverá, quando for o caso, ser indicada página na internet ou quaisquer  
outros meios onde possam ser obtidas informações quanto às especificações técnicas dos 
objetos ofertados. 
 
  5.4.4.1 - O pregoeiro poderá solicitar que a licitante envie catálogos dos 
objetos ofertados pelo sistema eletrônico, email ou fax (87) 2101-6722. 
 
 5.4.5 - Declaração expressa de que no preço proposto estão incluídas todas as 
despesas com o fornecimento, tais como impostos, taxas, frete e quaisquer outras que 
incidam direta ou indiretamente na composição do preço. 
 
 5.4.6 - Razão Social, número do CNPJ/MF, endereço, telefone/Fax, e-mail da licitante 
vencedora e dados completos do responsável para assinatura do contrato (nome, estado 
civil, profissão, RG, CPF, etc.). 
 
 5.4.7 - Conter nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da 
empresa, para efeito de pagamento. 
 
 5.4.8 - A participação no presente pregão eletrônico implica na plena aceitação, por 
parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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 5.4.9 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem 
preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 
 
 5.4.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
 
 
6 – DA ABERTURA DA SESSÃO 
 
6.1 - Na data e horário fixados como limites para o início da sessão pública, a mesma terá 
início, com a divulgação das propostas de preços recebidas, em conformidade com este 
Edital e seus Anexos, de acordo com o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e legislação 
correlata. 
 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1 - Aberta a etapa competitiva, o pregoeiro classificará as propostas. Durante o 
procedimento, o pregoeiro informará, através do próprio sistema eletrônico, a todos 
participantes, as ofertas feitas nas propostas. 
 
7.2 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances pelos proponentes 
classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes, sempre menores do que o valor existente da proposta ou do último lance 
ofertado pelo próprio licitante. Os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, cuja importância deve corresponder ao valor total do item a ser 
ofertado, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário 
de registro e valor. 
 
 7.2.1 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado dentre todos que tenham sido apresentados 
pelos licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
7.3 - A desistência em apresentar lance implicará na manutenção da proposta original ou do 
último lance apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 - Das sanções Administrativas, deste 
Edital. 
 7.4.1 - Caso o lance aparente ser equivocado, é permitido o pregoeiro confirmar com 
o licitante o valor do lance, e desta forma retificá-lo. 
 
7.5 – Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço unitário por item e o valor estimado para a aquisição pela Administração. 
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7.6 - Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as ofertas e definida a 1ª (primeira) 
classificada, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário por item, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito da 
mesma.  
 
7.7 - Os procedimentos descritos do item 7.1 ao item 7.6 serão executados para cada um 
dos itens separadamente, seguindo a classificação ordinal, ou seja, item 01, primeiro, item 
02, segundo, etc. Poderá ocorrer a alteração desta ordem ou a entrega simultânea dos 
procedimentos para vários itens, ficando a critério do pregoeiro esta decisão. 
 
7.8 – Será (ão) vencedora(s) aquela(s) licitante(s) que ofertar(em) o(s) menor(es) preço(s) 
unitário(s) por item(ns), seja através da proposta, seja através de lance, conforme 
procedimento descrito nos itens anteriores. 
 
7.9 - Caso haja empate nas propostas classificadas e não se realizem lances, o desempate 
se fará por sorteio, em ato público, em conformidade com a lei. Estes procedimentos 
definirão um único vencedor para cada item. 
 
 7.9.1 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
  7.9.1.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 
 7.9.2 – Para efeito do disposto no subitem 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma: 
 
 7.9.2.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
7.9.2.2 – não ocorrendo a aquisição da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 7.9.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 7.9.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
 

7.9.2.3 – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no subitem 7.9.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
 7.9.2.4 - Na hipótese da não-aquisição nos termos previstos no subitem 7.9.2, 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE  GESTÃO E ORÇAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. José de Sá Maniçoba. S/N – Sala 30– Centro – Petrolina – PE CEP 56.304-205– Telefax: (87) 2101-6724 

e-mail: ozeas.souza@univasf.edu.br 

 

Edital de PE SRP 05/2013 – Material Agrícola 
   

7 
 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
 7.9.2.5 - O disposto no subitem 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
 7.9.2.6 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
7.10 - Não será aceita, para efeito de julgamento e posterior aquisição, sob qualquer título, 
oferta de outros valores que não correspondam às especificações solicitadas no ANEXO I – 
Termo de Referência, seja ela feita através da proposta inicial, dos lances ou do processo 
de negociação. 
 
7.11 - Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 
valor, com o objetivo de conseguir o melhor preço possível para a aquisição dos objetos, 
bem assim decidir sobre sua aceitação. 
 
7.12 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, sendo a referida proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o 
item para o qual apresentou a proposta. Caso as quantidades ofertadas pela primeira 
colocada não supram as necessidades da UNIVASF, as demais licitantes que estiverem 
com ofertas abaixo dos valores de referência da Administração poderão ser convocadas a 
fornecerem seus produtos, nos termos de suas últimas ofertas, até que seja alcançada a 
quantidade demandada no Edital. Neste caso, será procedida a verificação das condições 
de habilitação destes fornecedores. 
 
7.13 - Nas situações previstas nos subitens 7.5 e 7.12, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido o melhor preço. 
 
7.14 - Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico, na qual constará 
a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade 
previstas no art. 21 do Anexo I do Decreto nº 3.555/2000, no art. 30 do Decreto 5.450/05 e 
na legislação pertinente. 
 
7.15 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
 
7.16 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
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dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
 
 7.16.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
 
7.17 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo pregoeiro no sistema eletrônico, apos transcorridos os 
períodos de disputa, iminência e encerramento aleatório, a saber: 
   
 7.17.1 - O período de disputa terá duração de 1 (um) a 30 (trinta) minutos quando, 
então, o pregoeiro decidirá pelo tempo de iminência. 
 
 7.17.2 - O tempo de iminência terá duração entre 1 (um) e 60 (sessenta) minutos e, 
automaticamente, entrará em encerramento aleatório. 
 
 7.17.3 – O encerramento aleatório será determinado pelo sistema, que encerrará a 
disputa, por item, no prazo entre 1 (um) segundo e 30 (trinta) minutos. 
 
7.18 - O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão 
acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
 7.18.1 - Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão pública, o 
pregoeiro encerrará a etapa de lances divulgando, posteriormente, o resultado de 
julgamento. 
 
7.19 - Encerrado o julgamento das propostas de preços, sendo as mesmas aceitáveis, será 
dada continuidade ao processo, através da análise dos documentos para habilitação. Será 
consultado o cadastro no Comprasnet do licitante detentor da melhor oferta. O licitante 
deverá comprovar de imediato sua habilitação, transmitindo para o sistema do Comprasnet, 
email ou fax número (87) 2101-6724, cópia dos demais documentos exigidos para a 
habilitação, de acordo com o edital. Caso ocorra alteração da Proposta originalmente 
apresentada, a mesma deverá ser enviada através de fax, readequada aos valores finais, 
decorrentes de lances e negociação. 
 
7.20 - Em no máximo 02 (dois) dias úteis após o dia da habilitação, a documentação de 
habilitação constante do item 8 deste edital, juntamente com a proposta original ou ajustada, 
de acordo com cada caso, seguindo as orientações constantes do Edital, deverão ser 
encaminhadas para o endereço indicado no subitem 8.17.1. A data da postagem definirá se 
a apresentação das correções na proposta e nos documentos para habilitação, feitas por via 
postal, está dentro do prazo. 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE  GESTÃO E ORÇAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. José de Sá Maniçoba. S/N – Sala 30– Centro – Petrolina – PE CEP 56.304-205– Telefax: (87) 2101-6724 

e-mail: ozeas.souza@univasf.edu.br 

 

Edital de PE SRP 05/2013 – Material Agrícola 
   

9 
 

8 – DA HABILITAÇÃO 
 
8.1 - Após a análise e julgamento da (s) Proposta(s) será verificada “on-line” a situação 
da(s) licitante(s) vencedora(s) no COMPRASNET. 
 
8.2 - As licitantes deverão estar regularmente cadastradas no Sistema de Cadastro  de 
Compras Públicas do GCOMPRASNET (na situação de Habilitação Parcial), nos termos do 
Decreto nº 3.722/01, com redação dada pelo Decreto 4.485/02, e da IN nº 05/95–MARE. 
 
8.3 - Será assegurado à licitante o direito de apresentar, via sistema eletrônico, email,  fax, 
qualquer documento exigido no COMPRASNET que, eventualmente, estiver vencido 
naquele sistema, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no prazo estabelecido 
no subitem 8.17. 
 
 8.3.1 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

 
 8.3.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  

 
  8.3.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

 
  8.3.2.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 
anterior, implicará decadência do direito à aquisição, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
 
8.4 - O pregoeiro e a equipe de apoio recorrerão, sempre que necessário, aos dados 
cadastrais do COMPRASNET e a sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de 
certidões, com a finalidade de esclarecer e/ou complementar a habilitação de licitante(s). 
 
8.5 - Caso a licitante apresente resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices 
de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, calculados e informados pelo 
COMPRASNET, deverá comprovar possuir capital social integralizado ou patrimônio líquido 
igual ou superior a 10% (dez por cento) do montante de sua proposta comercial. 
 
8.6 - Os interessados em participar da presente licitação deverão providenciar o seu 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE  GESTÃO E ORÇAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. José de Sá Maniçoba. S/N – Sala 30– Centro – Petrolina – PE CEP 56.304-205– Telefax: (87) 2101-6724 

e-mail: ozeas.souza@univasf.edu.br 

 

Edital de PE SRP 05/2013 – Material Agrícola 
   

10 
 

cadastro no SISTEMA DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias úteis, antes da data prevista para abertura da presente licitação. 
  
8.7 – Todos os Licitantes deverão prestar declarações, virtualmente, por quem de 
direito, de que: 
 

a, Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, e da Lei nº 
9.854/99;  
 

b, Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 
 

c, Elaboração independente de proposta; 
 

 
d, Formulário de dados para pagamento e outros atos (ANEXO III); 

 
e, Declaração de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade Sócio-Ambiental, (ANEXO 

IV). 
  
8.7.1 - As declarações mencionadas nas alíneas “a”, “b”, e “c”, deverão ser 

prestadas, exclusivamente, pela internet, no momento do cadastramento da 
proposta. As declarações previstas nas alíneas “d” e “e”, deverão ser enviadas 
juntamente com a proposta escrita, a ser anexada no sistema, quando de sua 
convocação, logo após a etapa de lances.  

 
 

 
8.8 - Apresentar Certidão negativa de pedido de Falência e Concordata, expedida pelo 
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo a 90 (noventa) dias da 
data da abertura das propostas da presente licitação. 
 
8.9 - Apresentar Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo Poder Judiciário, 
emitida no máximo a 180 (cento e oitenta) dias da data da abertura das propostas da 
presente licitação. 
 
8.10 - Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar 
também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando à atividade assim o exigir. 
 
8.11 - Apresentar atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado compatível com o objeto da presente licitação. 
  
8.12 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
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aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 
8.13 - A apresentação de declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do Decreto nº 
3.555, de 8 de agosto de 2000, como dispõe o art. 28, do Decreto nº 5.450/05. 
  
8.14 - O não cumprimento das condições de habilitação implicará na inabilitação do licitante 
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
8.15 - A UNIVASF efetuará consultas ao COMPRASNET por ocasião da emissão do 
empenho, da assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a vigência da mesma e a 
cada pagamento, visando à manutenção das condições de habilitação da(s) licitante(s) 
vencedora(s) da presente licitação. 
          
 8.16 - Havendo irregularidade insanável na Habilitação de Licitante, por ocasião da emissão 
de empenho, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
  
8.17 – Os documentos exigidos para habilitação serão encaminhados ao pregoeiro no final 
da etapa de disputa (lances), após solicitação dos mesmos no sistema eletrônico, email ou 
fax (87)2101-6724. Estando em conformidade com o exigido no edital o pregoeiro solicitará 
do licitante que envie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para o endereço 
constante do subitem abaixo, os originais ou cópias autenticadas apenas daqueles que 
julgar necessário. 
 
 8.17.1 – Endereço para envio de documentos conforme previsto no subitem anterior: 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PRÓ-REITORIA  DE GESTÃO E ORÇAMENTO - PROGEST 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO- DCL 
Av. José de Sá Maniçoba, S/N -Centro, Petrolina – PE, CEP 56.304-205 
Referente: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº  05/2013 
 
8.18 - São partes integrantes da habilitação as autorizações, licenças e certificados 
especificados neste edital, quando solicitados pelo pregoeiro. 
 
8.19 - Documentos sem validade expressa pelo órgão emissor serão considerados como 
válidos por 90 (noventa) dias corridos contados do dia subsequente ao da sua expedição. 
 
8.20 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente 
inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 
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9 – DOS RECURSOS 
 
9.1 - Declarado o vencedor, 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 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contra-
razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
  
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
  
9.3 - O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não 
sejam passíveis de aproveitamento. 
 
10.4 - No julgamento da habilitação e das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substancia 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. 
 
9.5 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados no 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES da UNIVASF, na Av. José de Sá 
Maniçoba, S/N – Sala 30 – Centro, Petrolina – PE,CEP 56.304-205 Telefax (87) 2101.6724, 
e-mail: ozeas.souza@univasf.edu.br 
. 
9.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax. 
 
 
10 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre 
que não houver recurso. 
 
10.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 10.2.1 - A autoridade competente poderá proceder diligencias, com vistas à 
verificação da aceitabilidade dos produtos cotados, antes da homologação do certame. 
 
 

mailto:ozeas.souza@univasf.edu.br
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11 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11.1 Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade 
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes 
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços - Anexo II, pela UNIVASF e as licitantes 
vencedoras do certame, ficando vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de 
Preços a terceiros. 
 
11.2 - A adjudicatária será convocada eletronicamente para, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação da homologação, assinar a Ata de Registro de 
Preços. 
 
11.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata de Registro de 
Preço, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 
ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
  
11.4 - No caso previsto no subitem 11.3, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
11.5 A efetivação da aquisição de fornecimento se caracterizará pelo simples recebimento, 
pelo fornecedor, da Nota de Empenho, emitida pelo órgão requisitante do objeto. 
 
11.6 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de 
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o 
preço registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado. 
  
11.7 - Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas as disposições contidas no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens 
registrados. 
 
11.8 - No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá 
demonstrar, de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo 
preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a UNIVASF adotará, além de ampla 
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados 
pelo Governo Federal. 
 
11.9 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial 
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste 
certame licitatório. 
 
11.10 - A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 
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(quinze) dias, contados a partir da solicitação de revisão. Nesse período é vedado à 
contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão 
de preços. 
 
 
12 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1 Além da UNIVASF como gerenciador poderão aderir aos preços registrados nesta ata 
órgãos não participantes, nos termos propostos nos subitens subsequentes.  
 
12.2 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, além da UNIVASF, quaisquer 
órgãos ou entidades da Administração, mediante prévia consulta à UNIVASF, limitado para 
cada órgão o quantitativo máximo de 100% dos itens previstos no instrumento convocatório 
e registrados na Ata, não excedendo, independente do número de órgãos não participantes, 
a 5 (cinco) vezes o quantitativo registrado para cada item, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 
 

12.2.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão a órgãos não participantes desde que não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
12..4 – Cabe ao(s) órgão(s) participante(s) e não participante(s) da Ata de Registro de 
Preços, aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes dos 
descumprimentos do pactuado na ata de registro de preço ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação ás suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciado. 
 
 
 
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1 – Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 
Sistema de Compras do Governo Federal, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 
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13.2 – Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das 
situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá 
aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras: 
 
 a) advertência; 
 
 b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, 
pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho ou assinar contrato, 
sem prejuízo para as demais penalidades; 
 
 c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado 
sobre o valor da parcela não executada do contrato, até o 15º (décimo quinto) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
 
 d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado 
sobre o valor da parcela não executada do contrato, a partir do 15º dia, sem prejuízo das 
demais penalidades; 
 
 e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não executada do 
contrato, pela recusa injustificada na entrega do serviço, sem prejuízo das demais 
penalidades; 
 
 f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar 
com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos; 
 
 g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos 
termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
13.3 – A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela UNIVASF. 
 
13.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser  relevadas, 
em todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e 
comprovados pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 10 (dez) dias 
da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
13.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do Tesouro 
Nacional, através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e 
Finanças da UNIVASF, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação, podendo 
a administração da UNIVASF reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à 
contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos 
correspondentes. 
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13.6 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não 
se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação 
das propostas, que não aceitarem fornecer os materiais. 
 
13.7 - Para as penalidades previstas neste Edital será garantido o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
 
14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 
14.2 -  Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos 
termos de § 2º do art. 7º do dec. 7892/13. 
 
14.3 – A dotação dos órgãos e entidades participantes e não participantes  do registro 
de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, correrá por 
conta dos orçamentos consignados para cada um deles. 
 
15 – DO PAGAMENTO 
 
15.1 - A UNIVASF, os Órgãos Participantes e Não Participantes, quando for o caso, pagarão 
à adjudicatária os valores, fixos e irreajustáveis, devidos pelo fornecimento e instalação do 
objeto, até o 10º (décimo) dia útil contado a partir da apresentação da Nota Fiscal e da 
comprovação e atestação pelo servidor encarregado do recebimento, sendo efetuada a 
retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina 
a Lei 9.430/96 e as Instruções Normativas nº 480/2004 e posteriormente nº 539/2005, 
ambas da Secretaria da Receita Federal. 
 
15.2 - A adjudicatária, convocada para efetuar a entrega do objeto registrados na Ata de 
registro de Preços, deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com o estabelecido na Nota de 
Empenho. 
 
15.3 - O pagamento será creditado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, 
em qualquer instituição bancária indicada quando da apresentação da Proposta, devendo 
para isto estar especificado o nome do banco, agência com a qual opere, localidade e 
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito ou por meio de ordem 
bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas neste Edital/Nota de Empenho. 
 
 15.3.1 - Caso a Licitante vencedora não seja correntista do Banco do Brasil, as 
eventuais despesas decorrentes da transferência de seus créditos para o Banco de seu 
interesse correrão sob sua inteira responsabilidade. 
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15.4 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será 
realizado desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere aos prazos e às retenções tributárias. 
 
15.5 - Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção 
por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até 
que o problema seja definitivamente sanado. 
 
15.6 - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto estiver pendente de 
liquidação com qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento contratual. 
 
15.7 - O pagamento dos objetos somente será realizado após consulta junto ao 
COMPRASNET e verificação das mesmas condições de habilitação. 
  
15.9 - A critério da UNIVASF, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da licitante 
vencedora. 
 
15.10 - De acordo com a IN/SRF nº. 306, de 12/03/2003, será efetuada a retenção de 
Tributos Federais, quando do pagamento do objeto deste Pregão, no que couber. 
 
 
16 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1 - O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata de Registro de Preço, 
por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa: 
 
 16.1.1 - A pedido, quando: 
 
  16.1.1.1 - Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita entrega da Ata de Registro de Preço, decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior devidamente comprovado; 
 
  16.1.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos objetos 
licitados. 
 
 
 
 16.1.2 - Por iniciativa da UNIVASF, quando o Licitante: 
 
  16.1.2.1 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
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superior àqueles praticados no mercado; 
 
  16.1.2.2 - Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 
exigida no processo licitatório; 
 
  16.1.2.3 - Por razões de interesse público devidamente motivadas e 
justificadas; 
 
  16.1.2.4 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
  16.1.2.5 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 
 
  16.1.2.6 - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
 
  16.1.2.7 - Caracterizar qualquer hipótese de entrega total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 
 
    
16.2 - Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, a UNIVASF fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preço. 
 
 
17– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
17.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de Registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme §1º, art.12 do 
Decreto 7.892/2013. 
 
17.2 - A existência de preços registrados não obriga a UNIVASF 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 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de proposta e documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não 
poderão alegar. 
  
18.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 
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condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
  
18.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na UNIVASF. 
 
18.4 - O reitor da UNIVASF poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
  
18.5 - É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
  
18.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização do pregão. 
  
18.7 - 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, a finalidade e a segurança da aquisição. 
 

18.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
  
18.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento 
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
  
18.10 - Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente PREGÃO deverão ser 
objeto de consulta, exclusivamente por meio eletrônico o pregoeiro, no endereço 
ozeas.souza@univasf.edu.br até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública. 
 
18.11 – A UNIVASF realizará periodicamente, através de setor competente, pesquisa de 
mercado a fim de verificar a vantajosidade dos preços praticados na ata de registro de 
preços. 
  
18.12 - O foro é o da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade Petrolina-PE, para dirimir 
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
  

 

 
 
 

mailto:ozeas.souza@univasf.edu.br
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18.13 - São partes integrantes deste Edital: 
 

 a) Anexo I – Termo de Referência e seus anexos; 
 b) Anexo II – Ata de Registro de Preços; 
 c) Anexo III – Dados para pagamento e realização de outros atos; 
 d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Responsabilidade Ambiental 
   

 

 

 

                                              

                                                    
 

   Petrolina(PE),  17  de abril de 2013. 
 
 

 
OZEAS VALDEMAR DE SOUZA 

Pregoeiro 
 
 
 

ELIAS MIGUEL HOFFMANN 
Diretor de Compras e Licitações 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PREGÃO Nº 05/2013-UNIVASF 

PROCESSO Nº  23402.001573/2012-75 
 

 

  
1. INTRODUÇÃO: 
 

O presente Termo de Referência tem como objeto a Aquisição de Material Agrícola – especificado no 

item 4.1.  

2.  DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA 

 Justifica-se pela necessidade suprir os diversos setores existentes, dos materiais necessários 

ao pleno desenvolvimento das atividades que auxiliam o aprendizado acadêmico, uma vez que a 

universidade oferece os cursos de graduação em Zootecnia, Engenharia Agronômica, Medicina 

Veterinária, além de uma pós-graduação em Ciência Animal. 

 Fazendo-se, dessa forma, necessária a aquisição do material agrícola que subsidie e melhor 

atendam as atividades de ensino e pesquisa.   

Será adotado o Pregão Eletrônico, Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, pelo Sistema de 

Registro de Preço, conforme preceitua o art. 15, Inciso II, da Lei 8.666/93, regulamentada pelo 

Decreto nº 7.892/2013 haja vista a necessidade das entregas serem feitas de forma parcelada, 

obedecendo às quantidades mínimas estabelecidas no Termo de Referência e possibilitando futuras 

aquisições durante o período de vigência da Ata de Registro de Preço, em função das demandas de 

diversos setores da UNIVASF, em atendimento às orientações do TCU, que estabelece que as 

compras públicas sejam planejadas e sempre que possível utilizar o Sistema de Registro de Preço, 

evitando as aquisições emergenciais e fragmentadas. 

 

3.  DO OBJETO: 

 Realização de procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços, visando à aquisição de material agrícola. 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA  
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4. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS 
MATERIAIS: 

 4.1- Neste Termo de Referência, visando à obtenção das melhores condições para a 

aquisição de material agrícola, estabeleceu-se um quantitativo mínimo a ser solicitado em cada item, 

de maneira a subsidiar os licitantes na elaboração de suas propostas. 

 Estas opções objetivam adequar cada item à quantidade necessária para o atendimento do 

seu objeto, de maneira a possibilitar a obtenção de preços mais vantajosos para a administração. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANT. 
MÍNIMA* 

 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 

1 FOSFATO NATURAL: adubo químico, aspecto 

físico pó, composição básica fósforo e cálcio, 

características adicionais fosfato natural. 

Apresentação em Kg. 

Kg 20 200 

2 SEMENTES DE SOJA: Apresentação em 

sacos de 40 kg, com dados de identificação do 

produto, prazo de validade e registro no 

Ministério da Agricultura. 

Unid 5 50 

3 SEMENTES DE MILHO ( Zea mays .L), a 

categoria básica ou C1 ou C2 Cultivares: 

adaptado a região nordeste, Apresentação em 

kg, com dados de identificação do produto, 

prazo de validade e registro no Ministério da 

Agricultura. 

Kg 100 300 

4 SEMENTES DE FEIJÃO phaseolus, cultivares 

básica ou C1 ou C2, cultivares: BRS cometa ou 

BRS horizonte ou BRS pontal ou BRS requinte 

ou carioca ou carioca precoce ou perola. 

Embalagem: Apresentação em kg com dados 

de identificação do produto, prazo de validade 

Kg 40 200 
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e registro no Ministério da Agricultura. 

5 SEMENTES DE CROTALARIA JUNCEA. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto, prazo de validade e registro no 

Ministério da Agricultura. Apresentação em Kg. 

Kg 40 200 

6 SEMENTES DE FEIJÃO DE PORCO. 

Embalagem com dados de identificação do 

produto, prazo de validade e registro no 

Ministério da Agricultura. Apresentação em Kg. 

Kg 60 200 

7 Canudo (tubo) portas-projeto extensível, em  

material plástico e com alça para transporte  

Diâmetro de 10 cm, tamanho regulável de 

61cm à 100cm. . Deverá possuir sistema de 

travamento em diversos tamanhos. 

Unid 4 50 

8 SEMENTE, de nabo forrageiro Embalagem 

com dados de identificação do produto, prazo 

de validade e registro no Ministério da 

Agricultura. Apresentação em Kg. 

Kg 40 200 

9 HERBICIDA GLIFOSATO: - concentração 48% 

p/v, apresentação concentração solúvel, nº de 

referência química 1071-83-6, produto não 

sustentável, herbicida não seletivo de ação 

sistêmica de pós-emergência, grupo químico 

glicina substituída. Com dados de identificação 

do produto, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde e/ou 

da Agricultura. 

Unid 3 20 
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10 EPI - kit completo para pulverização agrícola: 

calça com barra inferior impermeável, camisa 

de manga comprida, avental, boné árabe, 

mínimo de 30 lavagens. 

Unid 4 20 

11 CAPSULAS DE ALUMÍNIO COM TAMPA para  

acondicionamento de solo, material alumínio, 

altura 50mm , diâmetro 80 mm, características 

adicionais com tampa. 

Unid 200 600 

12 ANTICORROSIVO TR-98 (TRATOR Valtra 785 

TDA) 
Unid 1 10 

13 ELEMENTO DE SEGURANÇA - FILTRO 

EXTERNO DE AR (TRATOR Valtra 785 TDA) 
Unid 1 10 

14 ELEMENTO FILTRANTE DE TELA Filtro do 

copo (TRATOR Valtra 785 TDA) 
Unid 1 10 

15 ELEMENTO FILTRANTE Filtro do hidráulico 

(TRATOR Valtra 785 TDA) 
Unid 1 10 

16 ELEMENTO FILTRANTE DO AR SECO 

PESADO (TRATOR Valtra 785 TDA) 
Unid 1 10 

17 Estopa Branca para limpeza - Estopa especial 

para limpeza. 100% Algodão. 
Unid 10 50 
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18 FILTRO BLINDADO P/OLEO LUBRIFICANTE  

Filtro do óleo do motor (TRATOR Valtra 785 

TDA) 
Unid 1 10 

19 SHELL HYDRAFLUID 68 Sistema hidráulico 

(TRATOR Valtra 785 TDA) 
Unid 1 10 

20 SHELL SPIRAX A 90 (TRATOR Valtra 785 

TDA) 
Unid 1 20 

21 SHELL WBF 100 - Freio (TRATOR Valtra 785 

TDA) 
Unid 1 10 

22 URANIA C 40  óleo do motor (TRATOR Valtra 

785 TDA) 
Unid 3 30 

23 REGADOR PLASTICO 10 LT 

Unid 2 50 

24 IDENTIFICADOR DE PLANTA 11 CM 

BRANCO 
Unid 300 600 

25 MANGUEIRA 50 METROS 1/2 X 1,5 MM 

Unid 1 10 
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26 REGADOR 6,0 LITROS 

Unid 5 20 

27 Vaso no. 02 preto; Altura : 10,5 cm; Diâmetro 

Sup. : 13 cm; Diâmetro Inf. : 9,8 cm; Volume : 

1,0 L 
Unid 48 200 

28 Meio de cultura Agar nutriente 500g 

Unid 2 20 

29 Meio de cultura BDA 500G 

Unid 2 20 

30 Ponteira para micropipeta de volume de 1 a 

200ul, amarela, livre de DNAse e RNAse , não 

pirogênica rack com 96 ponteiras, estéril, caixa 

com 960 unidades, código 340-4050, marca 

Biopointe 

Unid 10 50 

31 Ponteira universal feita de polipropileno puro 

descartável, com faixa de volume: de 0,1 a 

10μL. Com marcas de graduação que 

permitem rápida conferência do volume 

aspirado e certificada contra ausência de 

Nucleases (DNase e RNase) e traços de metal. 

Com ponta ultrafina. Pacote com 1000 

unidades. 

Unid 1 10 

32 Ponteiras de cor azul, para uso universal, 

fabricadas em polipropileno atóxico, com 

capacidade de 100 a 1.000 microlitros, 

autoclaváveis, livres de Dnase, Rnase, 

Unid 1 10 
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pirogênios, minerais ou metais pesados, sem 

filtro (barreira), pacote com 1.000 unidades. 

33 Mangueira de polietileno 16mm com 25 metros. Unid 60 200 

34 MACACÃO VULCANIZADO 100% A PROVA 

D`ÁGUA  Fabricado através de métodos de 

vulcanização; reforçado nos pontos de tensão, 

para prover  durabilidade 

* Equipado com botas de PVC com solado de 

alta aderência e tração; 

* Bolso interno para objetos pessoais como: 

planilha, canetas, calculadora, cartuchos, etc...; 

* Suspensório com alças que possibilita ajuste 

individual, equipado com fecho tipo mosquetão; 

* Oferece ótima mobilidade 

* Acompanhado de kit para reparos (cola e 

remendo); 

* Cor verde 

Fabricado com polímero de alta qualidade e 

forrado com reforço têxtil de algodão 

(Pevecron., 

Profissional,Fabricado com borracha industrial 

de alta qualidade e forrado com reforço têxtil 

em poliéster. 

Macacão utilizado por profissionais da 

Aquicultura. 

Unid 8 20 

35 Papel P/ Germinação GERMITEST 28X38CM, 

CX. C/ 1000 ELS ELS Papel toalha especial 

para germinação. Gramatura entre 58 a 63 GR. 

Unid 4 20 

36 APLICADOR P/ CIDR CAPRINOS/OVINOS Unid 2 20 

37 APLICADOR P/ IA UNIVERSAL Confeccionado em 

aço inox, alta precisão em suas medidas 
Unid 4 40 

38 BAINHA AZUL PARA TE 0,25  5 u/pct Unid 4 40 
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39 BAINHA FRANCESA PARA INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL - pacote com 50 unidades, 

descartáveis. 

Unid 4 40 

40 CAMISA PARA PROBE FIV  50 u/pct Unid 2 20 

41 CAMISA SANITÁRIA - usada para a proteção 

da bainha de aplicação de sêmes no momento 

da inseminação - pacote com 80 unidades de 

21" 

Unid 1 10 

42 MANDRIL DILATADOR CERVICAL 2G EM 

AÇO INOXIDAVÉL 
Unid 2 20 

43 Esponjas Vaginais com Acetato 

Medroxiprogesterona  pct c/ 25 unidades, para 

sincronização do estro em caprinos e ovinos.   

60 mg de acetato de medroxiprogesterona e 

azul de metileno  q.s.p        

Unid 3 50 

44 Uréia - adubo químico, aspecto físico 

granulado, composição básica uréia com 44 a 

45% de nitrogênio, aplicação agrícola, 

embalados em sacos com capacidade de 50 

kg. 

Unid 5 60 

45 Cloreto de potássio - adubo químico, aspecto 

físico granulado, composição básica KCl 

(Cloreto de Potássio - 58 a 60% de K2O), 

aplicação agrícola, embalado em sacos de 50 

kg. 

Unid 30 60 

46 Rede (Puçá) entomológica Profissional (em 

Poliéster) cabo de alumínio. Tamanho: cabo 

90cm, diâmetro 38cm e saco com profundidade 

90cm. 

Unid 1 20 

47 Substrato Orgânico para produção de mudas, 

saco de 25Kg 
Unid. 2 50 

48 Tesoura para cerca-viva com lâmina de 12 Unid 1 20 
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polegadas e cabo de madeira. 

49 BICO DE MAMADEIRA PARA OVINOS E 

CAPRINOS.  FABRICADO EM LÁTEX 

NATURAL ATÓXICO. PARA SER ADAPTADO 

EM GARRAFA PET DE 2 LITROS 

Unid. 2 40 

50 Estacas de eucalipto tratado através de 

sistema de termopressurização com aplicação 

de calor a elevadas temperaturas (vapor 

saturado), com as seguintes dimensões – e 

Temperaturas (vapor saturado), com as 

seguintes dimensões - comprimento: 2,2 m e 

diâmetro: 0,10m 

Unid. 1.100 4.330 

51 Vaso Preto n.º 05, em plástico resistente com 

proteção UV. Aplicação: plantio de mudas em 

condição de pleno sol. Capacidade 

aproximada: 9L. Medidas Aproximadas -  

Diâmetro Superior: 26,0cm, Diâmetro Inferior: 

19,5cm, Altura: 23,5cm. Características 

adicionais: com no mínimo 6 furos para 

drenagem. 

Unid. 40 200 

52 Vaso Preto n.º 04, em plástico resistente com 

proteção UV. Aplicação: plantio de mudas em 

condição de pleno sol.  Capacidade 

aproximada: 5L. Medidas Aproximadas -  

Diâmetro Superior: 23,0cm, Diâmetro 

Inferior:17,3cm Altura:17,5cm. Características 

adicionais: com no mínimo 6 furos para 

drenagem. 

Unid. 40 200 

53 Conjunto de focinheiras em PVC, com cinco 

peças nos tamanhos 1, 2, 3, 4 e 5(mini, 

pequeno, médio, grande e gigante) com velcro 

ajustável e borracha de proteção para conforto 

Unid. 1 10 
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ao animal. Conjunto: 5 peças. 

54 Mangueira 1/2", do tipo trançada , em PVC 

flexível, reforçada com malha interna em fios 

de poliéster. Cores disponíveis. Características 

adicionais: com esguicho e adaptador para 

torneira de 1/2" e 3/4". Rolo 15 metros. 

Unid. 3 30 

55 Focinheira para gatos, conjunto com 3 

tamanhos (P, M e G ou 1, 2 e 3) em nylon e 

velcro. 

Unid. 5 15 

56 Focinheira em PVC com velcro para cães, 

conjunto com 5 tamanhos diferentes (1, 2, 3, 4 

e 5). 

Unid. 

5 15 
57 GLIFOSATO – concentração 48% p/v, 

apresentação concentração solúvel, n° 

referência química 1071-83-6, produto não 

sustentável, herbicida não seletivo de ação 

sistêmica de pós-emergência, grupo químico 

glicina substituída. 
Litro 

5 20 

58 METOMIL – concentração 21,5% p/v, forma 

física concentrado solúvel, n° de referência 

química CAS 16752-77-5, produto não 

sustentável, inseticida sistêmico e de contato 

químico metilcarbamato de oxima. 

Litro 3 20 

59 TEBUCONAZOL – concentração 25% p/v, 

apresentação emulsão concentrada, n° de 

referência química CAS 60207-90-1, produto 

não sustentável, fungicida sistêmico do grupo 

químico triazol, caracterizado pelo mecanismo 

de ação denominada de IBE(inibidor de 

biossíntese do ergosterol). 

Litro 2 20 

60 Ração para cão adulto: Farinha de Vísceras, 

Farinha de Carne e Ossos, Levedura Seca de 
Sacos 12 100 
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 ( * ) Visando à uniformização da metodologia de elaboração das propostas, a  quantidade 

mínima a ser solicitada pela Univasf, em cada pedido, obedecerá ao número estabelecido nesta 

coluna. 

 

5.  DOS MÉTODOS E DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO: 

 

5.1 – Os materiais serão adquiridos em estrita obediência às especificações e com as 

quantidades descritas na Tabela constante no item 4.1, não podendo, sob hipótese alguma, serem 

fornecidos em quantidades diferentes das especificadas. 

  5.1.1- Para os itens 1,2,3,4,5,6,8,9,28,29,44,45,47,50,57,58,59 e 60 a entrega deverá 

ser na Rodovia BR 407 - KM 12 - Lote 543 PSNC, s/nº - C1 CEP: 56300-990 Petrolina-PE. Os 

demais deverão ser entregues na Coordenação de Logística da Univasf (CLog/DA/Propladi), na 

Seção de Patrimônio, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, 510, Bairro Country Club, CEP: 

48.902-300 - Juazeiro – Bahia, cuja responsabilidade está sob a coordenação da servidora 

Margareth Morais (telefone de contato: (74) 2102 7615). 

Cerveja, Milho Integral, Arroz Integral, Glúten 

de Milho, MOS (mananoligossacarídeos), Óleo 

de Frango, Hidrolisado de Fígado de Frango, 

Sementes de Linhaça, Açúcar, Cloreto de 

Sódio (sal comum), Corante Natural, Minerais 

Orgânicos (Zinco e Cromo), Yucca schidigera e 

Premix Mineral Vitamínico. 

 

Níveis de Garantia: 

Umidade (máximo) 12,00%; Proteína Bruta 

(mínimo) 22,00%; Cálcio (máximo) 2,20%; 

Fósforo (mínimo) 0,90%; Extrato Etéreo 

(mínimo) 9,00%; Matéria Fibrosa (máximo) 

4,50%; Matéria Mineral (máximo) 11,00%. 

Saco de 20Kg. 
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5.2 – Prazo de entrega: no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do 

empenho.  

5.3 - Os produtos serão adquiridos em estrita obediência às especificações e quantidades 

descritas nas planilhas, não podendo, sob hipótese alguma, serem fornecidos em embalagens com 

quantidades diferentes às especificadas e que dificultem sua distribuição aos diversos setores.  

5.4 – Cumprir as normativas contidas na IN 012010-MPLOG concernente à sustentabilidade 

ambiental. 

5.4.1. I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs). 

 

6.  DA ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

 

 6.1 - A quantidade máxima a ser adquirida pela UNIVASF está estabelecida na coluna “e”, da 

tabela apresentada no subitem 4.1, e, em sua totalidade, o valor dos materiais está estimado em R$ 

166.547,47 (Cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete 

centavos), de acordo com o preço médio obtido na pesquisa de mercado realizada, conforme 

Planilha de Cotação de Preços, em anexo.  

 6.2 - As especificações e os quantitativos estabelecidos foram estimados para atender às 

despesas relacionadas ao exercício de 2013 pressupondo a realização de procedimento licitatório na 

modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, ficando definido que a UNIVASF não se 

obrigará a adquirir todos os itens ou quantidades licitados.  
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7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

7.1- A classificação far-se-á pela ordem crescente dos preços cotados, entre as licitantes que 

tiverem atendido às especificações do Edital e seus Anexos. Dessas, será declarada vencedora a 

licitante que oferecer o Menor Valor unitário por Item, observadas as seguintes condições: 

7.2- O licitante não deverá apresentar proposta com valores inexeqüíveis sob pena de 

desclassificação sumária da proposta; 

7.3- Considerar-se-ão preços inexeqüíveis aqueles em que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto da ata. 

 

8.  DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

 

A modalidade da licitação será a de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS em conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, com o Decreto n.º 5.450/2005, com, que 

regulamentam a licitação na modalidade de Pregão e com o Decreto n.º 7.892/2013, que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços, bem como aplicar-se-ão subsidiariamente as normas 

constantes da Lei nº. 8.666/93. 

9.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

 O período de vigência da Ata de Registro de Preços deverá ser de 12 (doze) meses, 

contados da data de sua assinatura.  

 

10.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

10.1 - A cada entrega realizada a empresa a ser contratada apresentará nota fiscal, para que 

seja atestada a comprovação da entrega do material em concordância com o disposto no Edital de 

licitação e seus anexos. 

  10.1.1 - A comprovação da entrega será efetuada pelo demandante do material, para 

posterior encaminhamento das faturas para liquidação e pagamento. 
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10.2 - O pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da 

apresentação e do atesto na respectiva nota fiscal/fatura. 

10.3 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro da 

ata só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma 

inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 

 

11.  DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

 

 11.1 - Possibilitar o início das atividades contratadas de forma imediata, a partir da data de 

assinatura da Ata de Registro de Preços; 

 11.2 - Prestar a entrega, mediante a apresentação da nota de empenho relativo à quantidade 

empenhada, dentro dos parâmetros e critérios estabelecidos neste Termo de Referência e em 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente; 

 11.3 - Responsabilizar-se pela entrega dos materiais nos dias, horários e locais estabelecidos 

no momento do recebimento de cada nota de empenho, devendo prever, quando for o caso, 

carregadores sob sua exclusiva responsabilidade para descarregamento e entrega dos materiais até 

sua conferência preliminar pela equipe do Almoxarifado; 

 11.4 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 

benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os encargos 

sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 

empregadora; 

 11.5 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal 

relacionados aos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

  11.9 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

 11.10 - Manter, durante a execução da ata, as condições de habilitação exigidas na licitação; 

 11.11 - Não se valer da ata para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 

garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em 

quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante; 

 

12.  DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
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 12.1 - Promover o acompanhamento e fiscalização da entrega dos materiais, por servidor 

especialmente designado pelo Magnífico Reitor da UNIVASF, nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/93, sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

 12.2 - Emitir as notas de empenho relativas a cada entrega do material a ser contratado, 

revestindo-se este documento de poderes de autorização de fornecimento para a CONTRATADA, 

sendo este ato imprescindível à realização das entregas; 

 12.3 - Efetuar o pagamento do fornecimento dos materiais entregues pela CONTRATADA até 

o 10º (décimo) dia útil após a apresentação das respectivas notas fiscais com o devido atesto; 

 12.4 - Observar para que durante a vigência da ata sejam cumpridas as obrigações 

assumidas pela empresa a ser contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

13.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

13.1 – Consoante o disposto no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, 

convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a ata, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e na ata  e das demais cominações legais. 

 13.2 – Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações 

previstas no art. 78, Incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes 

penalidades sem o prejuízo de outras: 

   a) advertência; 

   b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta 

definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para 

as demais penalidades; 
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   c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, 

calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, 

sem prejuízo das demais penalidades; 

   d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, 

calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem 

prejuízo das demais penalidades; 

   e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não 

entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada quanto à execução dos serviços nela 

relacionados, sem prejuízo das demais penalidades; 

   f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de 

contratar com a Administração, por um período não superior a 2 (dois) anos; 

   g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93. 

13.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela UNIVASF, vencidas as etapas concernentes ao 

contraditório e à ampla defesa. 

13.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em 

todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e comprovados pela 

licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 10 (dez) dias da ocorrência, em caso 

fortuito ou motivo de força maior. 

 13.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do Tesouro 

Nacional, através de Guia de Recolhimento fornecida pelo Departamento de Contabilidade e 

Finanças da UNIVASF, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação, podendo a 

administração da UNIVASF reter o valor correspondente de pagamento futuros devidos à contratada, 

ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei nº. 6.830/1980, com os encargos correspondentes. 

 13.6 – As penalidades referidas no caput do art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações não 

se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das 

propostas, que não aceitarem a execução dos serviços. 

 13.7 - Para as penalidades previstas neste Termo de referência será garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

14.  DA FISCALIZAÇÃO 
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14.1 - A gerência da Ata de Registro de Preços será exercida por representante do 

CONTRATANTE, ao qual competirá fiscalizar a entrega dos materiais e dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei nº. 8.666/93, 

com suas alterações). 

14.2 - A gerência de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 

da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações). 

 

15.  DECLARAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS DE USO COMUM: 
   

      15.1 – Na ocasião, declaro que os materiais solicitados no item 04 do presente termo são 

bens/serviços de uso comum, sendo, portanto, cabível a licitação, na modalidade Pregão. 

 
 

Petrolina – PE, 26 de março de 2013. 

 

 

José Raimundo Cordeiro Neto 

Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 
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ANEXO II - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
PREGÃO Nº 05/2013-UNIVASF 

PROCESSO Nº  23402.001573/2012-75 
 

 
VALIDADE: 12(doze) meses 
 

Aos __ dias do mês de ___ do ano 2013, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO, doravante denominada UNIVASF, com Sede Administrativa na Av. José de Sá 

Maniçoba, SN, Centro, Petrolina – PE, inscrita no CNPJ-MF sob nº 05.440.725/0001-14, representada 

neste ato pelo seu Reitor, Professor Julianeli Toletino de Lima, casado, inscrito no CPF – MF sob nº 

965.575.594-00, portador da Cédula de Identidade nº 1789035 SSP/PB, residente na Rua Rembrandth, 

nº 20, Condomínio Residencial Portal das Águas, Bairro Pedra do Bode, Petrolina – PE, CEP 56.332-

440, doravante denominada simplesmente UNIVASF, lavra a presente Ata de Registro de Preços 

referente ao Pregão nº 05/2013-UNIVASF, que objetiva à eventual Aquisição de Material 

Agrícola para UNIVASF, observadas as especificações do Anexo I do Edital do referido pregão, os 

preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e 

condições abaixo estabelecidas.  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

 1.1 - Trata a presente Ata de Registro de Preços é eventual Aquisição de Material 

Agrícola para UNIVASF, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital do 

Pregão nº 05/2013-UNIVASF e seus Anexos. 

 
 1.2 - RELAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA COM SEU RESPECTIVO ITEM: 
 

EMPRESA(S) VENCEDORA(S) C N P J Nº 

  

ITEM UND QTD E S P E C I F I C A Ç Ã O 
VALOR (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 
      

      

      

      
TOTAL  

 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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 2.1 – Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação 
no Pregão nº 05/2013-UNIVASF. 
 
 2.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço 
e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 05/2013-UNIVASF, que 
a precedeu e integra o presente instrumento de vinculativo, com características de 
compromisso. 
 
 2.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no Pregão nº 05/2013-UNIVASF, pelas empresas detentoras da presente Ata, 
as quais também a integram. 
 
 2.4 – A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses a 
contar da data de sua assinatura, enquanto a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
 
 2.5 - A existência de preços registrados não obriga a UNIVASF a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas vencedoras, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
3.1 Além da UNIVASF como gerenciador, poderão aderir aos preços registrados nesta ata 
órgãos não participantes, nos termos propostos pelos subitens que se seguem.  
 
3.2 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, além da UNIVASF, quaisquer 
órgãos ou entidades da Administração, mediante prévia consulta à UNIVASF, limitado para 
cada órgão o quantitativo máximo de 100% dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na Ata, não excedendo, independente do número de órgãos não participantes, a 
5 (cinco) vezes o quantitativo registrado para cada item, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 
 

3.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão a órgãos não participantes, desde que não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
3.4 – Cabe ao(s) órgão(s) participante(s) e não participante(s) da Ata de Registro de Preços, 
aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes dos 
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descumprimentos do pactuado na ata de registro de preço ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação ás suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciado. 

 

3.5 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não 
houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.  

 
3.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata.  
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA  
  
4.1 – Para os itens 1,2,3,4,5,6,8,9,28,29,44,45,47,50,57,58,59 e 60 a entrega deverá ser realizada 

na Rodovia BR 407 - KM 12 - Lote 543 PSNC, s/nº - C1 CEP: 56300-990 Petrolina-PE. Os demais 

deverão ser entregues na Coordenação de Logística da Univasf (CLog/DA/Propladi), na Seção de 

Patrimônio, situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, 510, Bairro Country Club, CEP: 48.902-

300 - Juazeiro – Bahia, cuja responsabilidade está sob a coordenação da servidora Margareth 

Morais (telefone de contato: (74) 2102 7615). 

 

4.1.1 – O prazo de entrega dos materiais a serem adquiridos em decorrência desta 

Ata será de no máximo 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do empenho.  

 
4.2 - Os materiais a serem adquiridos serão recebidos pela UNIVASF conforme Anexo I – 
Termo de Referencia, e poderão ser submetidos à perícia e comprovação de que os 
mesmos atendem as exigências editalícias. 
 

4.2.1 – Os casos de entrega de materiais à órgãos não participantes desta Ata serão 
acordados entres os respectivos órgãos e fornecedores, conforme a logística e conveniência 
de cada Unidade Administrativa.  
  
4.3 - A recusa da entrega dos materiais por divergência com a proposta apresentada e/ou 
a Nota de Empenho, ou irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão 
do prazo de entrega, ficando a adjudicatária obrigada à substituição ou reparação no prazo 
que lhe for estabelecido. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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 5.1 - O pagamento será efetuado pelo órgão solicitante em moeda corrente nacional, 
mediante Ordem Bancária, e ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil após a data de recebimento 
da nota fiscal ou fatura devidamente atestada pela fiscalização. 
 
  
 5.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros 
CNPJ, mesmo aquelas de filiais ou da matriz. As Notas Fiscais deverão conter discriminação 
idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho. 
 
 5.3 - Antes da emissão da Ordem Bancária, será feita consulta “on line” ao 
COMPRASNET, para verificação da regularidade da empresa, e só em caso de regularidade 
ela será emitida. 
 
 5.4 - Conforme Instrução Normativa conjunta SRF/STN/SFC nº 04, de 18 de agosto 
de 1997, serão retidos os percentuais referentes a tributos e contribuições federais, exceto 
no caso de pessoas jurídicas optantes pelo “SIMPLES”. 
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
 6.1 - A entrega do material estará vinculada à solicitação do pedido do item pela 
UNIVASF, ou pelos órgãos “participantes” e os “não participantes” autorizados. 
 
 6.2 - A empresa vencedora é obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante 
a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior ao seu 
vencimento. 
 
 6.3 - Se a qualidade do serviço efetuado não corresponder às especificações exigidas 
no Edital que precedeu a presente Ata, os mesmo deverão ser melhorados/adequados, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, independentemente da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
  

6.4 - O recebimento/entrega não exclui a responsabilidade da Contratada pelo 
perfeito desempenho dos materiais, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 
quando de sua entrega. 
 

6.5 - O recebimento/entrega e a aceitação do objeto de licitação obedecerão ao 
disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) 
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 7.1 – Efetuar a entrega dos materiais de acordo com os prazos previstos no termo de 
referência a partir da notificação do empenho. 
 
 7.2 - Efetuar a entrega dos materiais de acordo com as especificações e demais 
condições estipuladas no Edital e nas propostas. 
 
 7.3 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação desta Licitação. 
 
 7.4 - Manter, durante a entrega da Ata de Registro de preços, as mesmas condições 
de habilitação exigidas durante a licitação. 
 
 7.5 - Efetuar toda e qualquer correção imediata para a eficaz entrega dos materiais, 
objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a adquirente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 8.1 - Comunicar à(s) empresa(s) vencedora(s) toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a aquisição dos materiais. 
 
 8.2 - Efetuar o pagamento da entrega dos materiais recebido(s), conforme Cláusula 
Quinta. 
 
 8.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) materiais entregues fora das especificações 
do Edital. 
 
 8.4 - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 
 
 8.5 - Designar servidor para gerir a presente Ata de Registro de Preço. 
 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 9.1 - Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a retirar a Nota de 
Empenho ou não apresentar situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de 
Preço, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a 
Ata de registro de Preço e retirar a Nota de Empenho, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, previstas no Edital e na legislação pertinente. 
 
 9.2 - Ocorrendo o previsto na sub-cláusula 9.1, ou se o proponente vencedor não 
executar parcialmente ou totalmente as obrigações assumidas, conforme as condições 
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fixadas no Edital, incorrer em erros ou atrasos no fornecimento, ou quaisquer outras 
irregularidades, estará sujeito à aplicação das penalidades seguintes, sem prejuízo da 
aplicação de outras cabíveis: 

 
a) advertência; 
 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens 
adjudicados na Ata de Registro de Preços, a preço da data de abertura da proposta, por 
infração a qualquer cláusula ou condição da mesma, sem prejuízo das demais 
penalidades; 

 

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela não executada da Ata de Registro de Preços, até o 
15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

 

d) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela não executada da Ata de Registro de Preços, a 
partir do 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades; 

 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos bens 
adjudicados na Ata de Registro de Preços, a preço da data de abertura da proposta, pela 
recusa injustificada de executar os materiais, objeto da referida Ata, sem prejuízo das 
demais penalidades; 

 

f) suspensão do direito de licitar e contratar com o órgão 
solicitante por um período de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas neste Edital e seus anexos e nas legislações aplicáveis; 

 

 

g) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública Federal, de competência do Ministro de Estado, até que seja 
promovida a reabilitação, facultado à licitante o pedido de reconsideração da decisão do 
Ministro de Estado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

 
 9.3 - Garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração e será descredenciado no COMPRASNET, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de Registro de preços e das 
demais cominações legais, o licitante que: 
 
  a) não assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade de 
sua proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida; 
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c) apresentar documento ou declaração falsa; 
d) ensejar retardamento da entrega de objeto desta Ata de Registro de 
Preços; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na entrega da Ata de Registro de Preços; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) cometer fraude fiscal ou fraude na entrega dos materiais. 

 
 9.4 - Sempre que o valor total das multas aplicadas à licitante atingir 10% (dez por 
cento) do valor dos bens a ela adjudicados na Ata de Registro de Preços, o mesmo 
poderá ser rescindido, a juízo do órgão solicitante; 
 

 9.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no COMPRASNET e, no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 

 9.6 – As penalidades previstas no Edital e seus anexos poderão ser relevadas, no 
todo ou em parte, quando o atraso no fornecimento for devidamente justificado e 
comprovado pela licitante, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias da ocorrência, 
em caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
 9.7 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta Única do 
Tesouro Nacional, através de Guia de Recolhimento, fornecida pelo Departamento de 
Contabilidade e Finanças da UNIVASF, ou pelo órgão solicitante, no prazo de 10 (dez) 
dias a contar da data da notificação, podendo a administração do órgão reter o valor 
correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada ou, ainda, cobrá-las 
judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes. 
 
 9.8 – As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem 
de classificação das propostas, que não aceitarem a aquisição. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS 
 
 10.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas no Decreto nº 7.892/2013. 
 
 10.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, devidamente 
comprovado, cabendo à UNIVASF, por meio do servidor designado Gestor da Ata, promover 
as necessárias negociações junto às empresas vencedoras. 
 
 10.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
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superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá: 
  a) Convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do 
compromisso assumido; e 
c) Convocar, na ordem de classificação, as demais empresas visando igual 
oportunidade de negociação. 
 

 10.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 
empresa vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o gestor da Ata poderá: 

a) Liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
b) Convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação. 
c) Não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá a revogação 
da mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da aquisição mais 
vantajosa. 
 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
 11.1 - A empresa vencedora terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa: 
 
  11.1.1 - A pedido da empresa vencedora, mediante solicitação por escrito, 
quando: 

a) Comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da 
presente Ata; 
b) Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita entrega da Ata, decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior, devidamente comprovado; ou, 
c) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem 
o custo dos materiais. 
 

  11.1.2 - Por iniciativa da UNIVASF, quando: 
 

a) A empresa vencedora não aceitar reduzir o preço registrado, na 
hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
b) A empresa vencedora não cumprir as obrigações constantes desta 
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Ata de Registro de Preços; 
c) A empresa vencedora perder qualquer condição de habilitação ou 
qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
d) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; 
e) A empresa vencedora não comparecer ou se recusar a retirar, no 
prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preço; 
f) Caracterizada qualquer hipótese de entrega total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos 
dela decorrentes. 
 

 11.2 - Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, a UNIVASF, por 
intermédio do gestor da Ata, fará o devido apostilamento na mesma informando às 
empresas vencedoras a nova ordem de registro. 
 
 11.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita por intermédio 
de correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram 
origem ao registro de preços. 
 
 11.4 - A solicitação das empresas vencedoras para cancelamento dos preços 
registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à 
UNIVASF a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA 
 
 12.1 – A(s) entrega(s) do objeto da presente Ata de Registro de Preços será(ão) 
autorizada(s), caso a caso, mediante a entrega da Nota de Empenho. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 13.1 - Integram esta Ata o Edital do Pregão nº 05/2013-UNIVASF e seus anexos,  e 
as propostas das empresas que apresentaram os menores preços na etapa de lances. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

14.1 - foro é o da Justiça Federal, Seção Judiciária da cidade Petrolina, para dirimir 
qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, 
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 
 

Petrolina – PE, ___ de ____________ de 2013. 
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JULIANELI TOLENTINO DE LIMA  
 

Reitor 
UNIVASF 

 

P E L A     B E N E F I C I Á R I A 

N O M E / E M P R E S A C P F   Nº A S S I N A T U R A 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 

 
 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
1º ___________________________ 
NOME: 
CPF: 
 
2º ___________________________ 
NOME: 
CPF: 
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ANEXO III - DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS 
 
 

Processo Nº 23402.001573/2012-75  
Pregão Eletrônico n.º 05/2013 
 
 
 
 

DADOS DA EMPRESA  

RAZÃO SOCIAL: CNPJ:  

ENDEREÇO: 

FONE/FAX: E-MAIL 

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: 

NOME: CARGO: 

NACIONALIDADE: PROFISSÃO: 

ENDEREÇO: 

FONE/FAX: E-MAIL: 

RG: CPF: 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: AGÊNCIA: 

CONTA:  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

PRÓ-REITORIA DE  GESTÃO E ORÇAMENTO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

Av. José de Sá Maniçoba. S/N – Sala 30– Centro – Petrolina – PE CEP 56.304-205– Telefax: (87) 2101-6724 

e-mail: ozeas.souza@univasf.edu.br 

 

Edital de PE SRP 05/2013 – Material Agrícola 
   

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE QUALIDADE  
E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

 
 

 
PREGÃO Nº 05/2013-UNIVASF 
Processo nº 23402.001573/2012-75 
 

 
 
 DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL  
 
 
Para fins de participação na Licitação do Pregão Eletrônico SRP 05/2013, a empresa (NOME 
COMPLETO DA PROPONENTE)..............................................................., CNPJ n 
,(sediado(a)..........................(ENDEREÇO COMPLETO , ............................................ DECLARA,  sob 
as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de 
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,  respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente, tais como: 
 
I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), 
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs). 
 
A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização 
pelos órgãos responsáveis.  
 
Local e Data:  
 
 ________________________________________________  
Assinatura devidamente identificada do representante 


