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  EDITAL 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ, por meio da Comissão Permanente de Licitação, situada no Bloco SG7 – Campus 

Universitário Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina/PI, realizará licitação na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item e por grupo, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de 

outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 

15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 

Edital.  

DA SESSÃO PÚBLICA 
 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado, far-se-á a abertura da Sessão 
Pública do Pregão, por meio de sistema eletrônico: 
 

Data: 09/09/2013 

Horário: 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASILIA – DF) 

Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br - UASG 154048 

As propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente, através do endereço eletrônico 
até a data e hora marcadas para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 

1. DO OBJETO 

 

1.  A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de 
empresa especializada em fornecimento de postes de concretos, para atender demandas da  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em Teresina/PI,    conforme especificações constantes do 
Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

 

1.2.  Por se tratar de uso do Sistema de Registro de Preços, a quantidade estimada citada 
no Anexo I/A  do Termo de Referência, não obriga CONTRATANTE a contratar as quantidades 
estimadas. Entretanto, far-se-á necessária a apresentação de declaração, pela LICITANTE, 
juntamente com os documentos de habilitação, no sentido de que detém condições operacionais 
para disponibilizar à CONTRATANTE os serviços, caso seja demandado 

1.2. Constituem anexos a este edital, dele fazendo parte integrante: 

 Anexo I: Termo de Referência 

Anexo  I: A  (Relatório do Objeto Licitado) 

http://www.comprasnet.gov.br/
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 Anexo II: Modelo da Proposta Comercial 

Anexo III: Minuta da Ata de Registro de Preços 

  

2. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

2.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus Anexos deverá 
solicitá-los por escrito, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail cpl@ufpi.edu.br. .  

2.2. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo pregoeiro através do site 
www.comprasnet.gov.br, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas pelo pregoeiro. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.  

3.2. Não poderão participar desta licitação: 

3.2.1. Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

3.2.2. Entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas 
de contratar com  órgãos públicos ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, 
inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.3. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.2.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

3.2.5. Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

3.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.2.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.2.8. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

3.2.9. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.2.10. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.2.11. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.2.12. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

3.2.13. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão providenciar, 
previamente, o seu credenciamento no site www.comprasnet.gov.br. 

4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

4.1.2. O credenciamento do licitante bem como a sua manutenção, dependerá de 
registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de 
habilitação. 

4.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema – Ministério do Orçamento, 
Planejamento e Gestão - implica responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico - § 6º, Art. 3º do Decreto nº 5.450, de 
31/05/2005. 

4.1.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à UNIVESIDADE FEDERAL DO PIAUÍ a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros  

4.1.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor 
do Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1. As propostas deverão ser formuladas de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I e enviadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do endereço 
www.comprasnet.gov.br. 

5.1.1. O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas com a 
execução do Contrato, inclusive seguros, tributos e encargos de natureza social, 
trabalhista, previdenciária, fiscal ou para-fiscal; 

5.1.2. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como 
evidência de que a proponente tomou conhecimento das especificações dos itens e 
obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes 
de preparar a sua proposta de preços. 

5.1.3. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional 
será considerada se decorrer de erro ou má interpretação, pela mesma, do objeto do 
pregão e das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos de 
licitação. 

5.1.4. Não se admitirá proposta que apresente valor global simbólico ou irrisório, 
de valor zero, excessivo ou manifestamente inexeqüível. 

5.1.6. O preço máximo unitário admissível será o constante no Anexo I, do Edital, em 
conformidade com o inciso III, do artigo 9º, do Decreto nº 3931/2001; 

5.1.7. O prazo de validade das Propostas apresentadas vigorará: a partir do seu 
recebimento, até 12 (doze) meses, contados da data de publicação oficial da Ata de 
Registro de Preços referente a este certame, sobretudo quanto aos preços propostos; 
estando, pois, a validade das Propostas condicionada à vigência da Ata; 

5.2. Como requisito à participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no edital. 

5.3. O envio da proposta e anexos será efetuado pela utilização de chave de acesso e 
senha privativa do licitante, desde o momento da publicação do Edital no Diário Oficial da União 
até a data e hora marcadas para abertura da sessão. 

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

5.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.6. 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. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da 
estrita observância das normas contidas neste. 

5.8. Os valores constantes no anexo I correspondem aos preços máximos que a 
administração se propõe a pagar. 

 

6. DAA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A partir do horário estabelecido no preâmbulo e de conformidade com o estabelecido 
neste Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas 
recebidas, conforme item 5 – Proposta de preços e de acordo com o Decreto nº 5.450, de 2005. 

6.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e seus anexos, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. A 
desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

 

7. DA FASE COMPETITIVA 

7.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva quando então 
os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

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

7.4. Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário do item e global por grupo. 

7.5. O Sistema registrará lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for registrado 
primeiro;  

7.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do lance. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

7.8. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
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7.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos 
participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

 7.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, as quais serão 
convocadas automaticamente pelo sistema para, no prazo de 05 minutos, também controlados 
pelo sistema, encaminharem uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, 
para o desempate. 

7.10.1. – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até cinco por cento (5%) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.11.  O disposto no subitem 7.10 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.12. Após o encerramento dessa etapa da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre 
sua aceitação. 

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

 

8. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 

8.1. Encerrada a etapa de lance, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado pelo pregoeiro para enviar anexos. O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de 
convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o fornecedor 
convocado deverá encaminhar os arquivos anexos, abaixo discriminados, por meio do link 
“Anexar”: 

 
I – Planilha de Proposta Comercial em papel timbrado da empresa, conforme modelo 
constante do Anexo II, atualizadas de acordo com o último lance ofertado, que serão 
examinadas pelo pregoeiro quanto à compatibilidade do preço em relação ao 
estimado para contratação; 
II – Declaração emitida pela empresa vencedora confirmando que seus funcionários 
possuem qualificação e experiência nos serviços (objeto dessa licitação) a serem 
prestados nessa Instituição. 

8.2. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 

8.3. Será desclassificada a proposta vencedora com valores superiores aos preços 
máximos fixados no termo de referência ou que apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, 
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assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com os do mercado. 

8.4. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços.  

8.5. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor.  

8.6. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem 
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

8.7. Após a análise e julgamento da proposta de preços será efetuada a habilitação dos 
licitantes. 

8.8. Para os itens agrupados, a classificação final será feita pelo valor global do grupo, no 
entanto, a disputa será por item.  

8.8.1. A cada lance ofertado (por item), o Sistema atualizará automaticamente o valor 
global do grupo sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o menor valor global do 
grupo; 
8.8.2. Finda a disputa, a aceitação será para o grupo, não sendo possível aceitar parte 
dos itens, o mesmo ocorrendo nas demais fases de habilitação, adjudicação e 
homologação; 
 

9. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 

 

9.1 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF (habilitação 

obrigatória e parcial) e, conforme o caso, a documentação complementar especificada neste 

edital, conforme disposto na  Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.  Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.3  Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, 

o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  documento 

válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas 

de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

9.4 Os licitantes que não estiverem com situação regularizada  no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação complementar relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, nas condições seguintes: 
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9.5 Habilitação jurídica:  

9.5.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

9.5.2 Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 

devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

9.5.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.5.4 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades 

simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

9.5.5 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 

nº 5.764, de 1971; 

9.5.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.6 Regularidade fiscal: 

9.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.6.2  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria 

da  Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais  

tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do 

Decreto nº 6.106/07);  

9.6.3 Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

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

9.6.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.6.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

9.6.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.6.8   Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, 

ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
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esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.7  –        HABILITAÇÃO TÉCNICA (obrigatória) 

I. Atestado(s) de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
onde comprove ter a empresa  desenvolvido atividades pertinentes e compatíveis aos constantes 
com o objeto desse edital; 

 

9.8. A documentação relativa ao subitem 9.1, será verificada “on line” no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

9.9 . O documentos relativos ao inciso I, do subitem 9.7, juntamente com a proposta 
deverãoser enviados por do menu anexar no COMPRASNET ou e-mail: cpl@ufpi.edu.br, a 
critério do pregoeiro. 

9.10. A Comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base nos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e liquidez Corrente (LC) será 
analisada automaticamente pelo SICAF, devendo apresentar resultados maiores que um 
(>1).  

9.11. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices referidos no subitem 9.4, deverão comprovar capital social de 
10% (dez por cento)  do valor estimado da contratação, de acordo com o § 3º, do 
artigo 31, da Lei nº 8.666/93; 

 
9.11.1  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. 

9.12. Documento apresentado com a validade expirada acarretará a inabilitação do 
proponente. 

 

9.13. Para fins de habilitação, a verificação pelo UFPI nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova. 

 9.14. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no 
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

9.15. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (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. 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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9.16. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, e artigo 7º da lei 10.520 de 17.07.2002, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 

 

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
manifestar imediata e motivadamente, em campo próprio do sistema, a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, também 
apresentado em campo próprio do sistema. Ficam os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do térmico 
do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

10.1.2. Os autos do processo permanecerão com vista aos interessados, na 
Coordenadoria Permanente de Licitação no Bloco SG7 do   Campus Universitário Ministro 
Petrônio Portela - Bairro Ininga -  CEP 64.049-550 – Teresina – PI.  

10.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

11. DA ADJUDICÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na 
hipótese de inexistência de recursos. Após a adjudicação o processo será encaminhado, 
devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação. 

  11.2. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, o processo será 
submetido à Autoridade competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro. 

11.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

12.1 O órgão/entidade participante será responsável pela manifestação de interesse em 
participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento à UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ  de sua estimativa de consumo, local de entrega, cronograma de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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contratação e respectivas especificações ou termo de referência, nos termos da Lei nº 
8.666/ 1993 e Lei nº 10.520/2002. 

12.2  Os participantes deverão garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de 
preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. 

12.3 Antes da realização do procedimento licitatório, os participantes deverão manifestar, 
junto à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,  mediante a utilização da Intenção de 
Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitação. 

12.4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ deverá consolidar informações relativas à 
estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos 
termos de referência encaminhados pelos participantes para atender aos requisitos 
de padronização e racionalização. 

12.5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ poderá solicitar auxílio técnico aos participantes, 
com vistas à promoção dos atos necessários à instrução processual para a realização 
do procedimento licitatório, bem como quanto a realização de pesquisa de preços. 

12.6 Caberá ao órgão participante aplicar as penalidades de que trata o item 9 do Termo 
de Referência, garantida a ampla defesa e o contraditório, por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.  

 

13 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARCIPANTE  
 

13.1 Os órgãos/entidades que não participaram do procedimento licitatório, quando 
desejarem poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

13.1.1 O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.1.2 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ e órgãos/entidades participantes. 

13.2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ somente autorizará adesão à Ata de Registro 
de Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão/entidade integrante 
da ata. 

13.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ e órgãos/entidades participantes. 
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13.4 Compete ao órgão que aderiu à Ata de Registro de Preços a prática dos atos relativos 
à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas, observada a ampla defesa e o contraditório, das penalidades previstas no 
item 9 do Termo de Referência, em relação às suas próprias contratações, 
informando a ocorrência à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 

13.5 A Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Pró-Reitoria de Administração da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em Teresina-PI. 

 

14 – DA REVISÃO EDO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

14.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput 
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, (art. 17 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.2  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, (art. 18 do 
Decreto nº 7.892/2013). 

14.3  Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, (§ 
1º, art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.4  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original, (§ 2º, art. 18 do Decreto nº 
7.892/2013). 

14.5  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, (art. 19 
do Decreto nº 7.892/2013): 

14.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e (inciso 
I, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013); 

14.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação, (inciso II, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.6  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa, (parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 
7.892/2013). 

14.7  O registro do fornecedor será cancelado quando, (art. 20 do Decreto nº 7.892/2013): 
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14.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços, (inciso I, art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

14.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, (inciso II, art. 20 
do Decreto nº 7.892/2013); 

14.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, (inciso III, art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013); ou 

14.7.4 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, (inciso IV, art. 20 do Decreto 
nº 7.892/2013). 

14.8  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, (parágrafo único do art. 20 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.9  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados, (art. 21 do Decreto nº 7.892/2013): 

14.9.1 por razão de interesse público ou, (inciso I, art. 21 do Decreto nº 
7.892/2013); 

                     14.9.1.1 a pedido do fornecedor, (inciso II, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013). 
 

16. DAS  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

16.1. A UFPI será o órgão responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de 
Preço decorrente desta licitação. 

16.2. As contratações dos serviços constante do presente Registro de Preços ocorrerão de 
acordo com as necessidades e conveniências da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ   e seus Campi 
e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Nota de Empenho. 

 16.3. Quando o pedido for emitido por órgão que não tenha participado do certame 
licitatório, será da inteira responsabilidade e iniciativa desse todos os atos de administração junto 
aos fornecedores.  

16.4. Considerando que cada Ordem de Fornecimento terá entrega imediata, será 
dispensada a celebração instrumento específico de contrato, na forma do disposto no § 4º do 
artigo 62 da Lei nº 8.666/93, sendo o mesmo substituído pela nota de empenho. 

16.5. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota 
de empenho, pelo fornecedor. 

16.6. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à 
do seu vencimento. 
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17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 17.1. Dispensável na forme do Decreto nº 7.892/13. 

 

18. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

18.1. Os material será executados no Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/PI.   
Os serviços devem ser iniciados pelo fornecedor no máximo 5 dias após o recebimento da 

ordem de serviço/Nota de Empenho 
 

19. DO PAGAMENTO 

    

19.1. O pagamento será creditado em nome da contratada,  mediante ordem bancária 
em conta corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de de Notas 
Fiscais,  uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 05 dias úteis, contado a partir da 
data do atesto das notas ficais. 

19.1.1. O atesto somente será efetuado pelo órgão após verificação da 
conformidade dos serviços executados com as especificações constantes na ordem 
de serviço. 

19.1.2. Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade de ordem 
bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a 
permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias. 

19.2. Previamente à contratação e antes de cada pagamento será realizada consulta “ON 
LINE” ao SICAF, visando apurar a regularidade da situação do fornecedor, sem a qual referidos 
atos serão sobrestados até a sua regularização; 

19.3. Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da UFPI, os valores em atraso 
serão atualizados até a data do efetivo pagamento, com base na variação “pro rata tempore”, 
utilizando-se o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do Indexador, consoante solicitação 
do adjudicatário e emissão do documento fiscal correspondente; 

19.4. A UFPI reterá na fonte, os impostos devidos, conforme legislação vigente.   

 

20. DAS PENALIDADES 

 

20.1 - Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e 28 do Decreto nº 
5.450/2005 “quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
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a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo  das multas e sanções previstas no subitem 14.2 deste Edital e das demais cominações 
legais”. 

20.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no 
art. 78, incisos I a XI e XVIII da Lei nº 8.666/93, garantida a defesa prévia ao contratado, a 
administração poderá aplicar as seguintes penalidades: 

I. Advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);     

II. Multa: 

a) Será calculada em 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da fatura, por dia em que, 
sem justa causa, a licitante vencedora não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-
las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, 
quando então incidirá em outras cominações legais. 

b) De 10% (dez por cento) do valor total do serviço pela recusa em corrigir qualquer 
material/obra/instalação/serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa, 
caso a correção não se efetivar nos 10 (dez) dias que se seguirem à data da comunicação 
formal da rejeição ou defeito; 

III. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a União, pelo prazo de até 5 anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”); 

V. Se o valor da multa não for pago, ou depositada, será automaticamente descontado 
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 
 

21. DA FISCALIZAÇÃO 
 

21.1. O serviços - objeto desta licitação - a serem contratados serão objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante de cada Campi da 
CONTRATANTE, com atribuições específicas. 

21.2. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na 
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

21.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto 
deste contrato, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas contratuais. 
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21.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 
 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

A CONTRATANTE se obriga a: 

22.1. efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

22.2. permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 

22.3. fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE.  

 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

23.1 Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste edital e na 
legislação pertinente, as seguintes: 

23.2. observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive 
de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

23.3. fornecer equipamentos, ferramentas, materiais e mão-de-obra necessários à 
execução dos serviços; 

23.4. dar integral cumprimento ao Termo de Referência, bem como sua proposta e o 
pregão, os quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição; 

23.5. responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os 
salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre a contratação; 

23.6. apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 
identificação mediante crachás; 

23.7. responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, 
dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

23.8. responsabilizar-se: 

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das 
dependências dos locais onde serão executados os serviços; 

b) por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto às 
redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que 
resultem a destruição ou danificação da obra. 

c) pela qualidade dos serviços executados, assim como a adequada utilização dos 
materiais e insumos fornecidos,  cabendo-lhe, inclusive, a execução dos serviços que, 
não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos; 

d) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes ao serviço, inclusive licença em 
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repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário; 

e) pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização, a 
CONTRATADA terá 20 (vinte) dias úteis; 

23.9. refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

23.10. substituir o material incorporado fornecido, sem ônus para a CONTRATANTE, caso o 
serviço não esteja de acordo com os padrões de qualidade e tenham que ser refeitos.  

23.11. manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

23.12. responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por 
dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar 
por si ou por seus empregados, à contratada ou à terceiros. 

 

24. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

24.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do ato convocatório do pregão, na 
forma eletrônica,  até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
conforme o disposto no Artigo 18 do Decreto 5.450  de 31 de maio de 2005. 

24.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro 
horas). 

24.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 
data para a realização do certame. 

 

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e a da Administração. 

25.2  Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente em face de razões de 
interesse público; por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar o ato, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante escrito e fundamentado, sem que os licitantes tenham direito à indenização 
em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de 
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

25.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo. 
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25.4. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial  do contrato, nas formas do artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93; 

25.5. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

25.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normais. 

25.7. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo  e 
registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

25.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativo ao presente Edital. 

25.9. O Edital e Anexos serão disponibilizados no endereço: www.comprasnet.gov.br e/ou 
www.ufpi.br.  

25.10. Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos deste pregão na mesma data de 
abertura, e em face de decisão do(a) pregoeiro(a), poderá ser determinada a continuidade das 
atividades em dia subseqüente. 

 

26. DO FORO 
 

26.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão  processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da 
cidade de Teresina/PI, Seção Judiciária do Piauí, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição 
Federal. 

  

 

    Teresina/PI, 23082013 

JANETE  MARTINS SOUSA 

    Pregoeiro/UFPI 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.leg.ufpi.br/
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETIVO 
 

1. 1.   A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para fornecimento de 
postes de concreto para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,  em Teresina / 
PI,   conforme especificações constantes neste Termo de Referência.  

2.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Este Registro de Preços se dar em função dos serviços serem de natureza eventuais, 
necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições. Devido à importância destes 
serviços e no intuito de sempre melhor atender aos pedidos do Campus Ministro Petrônio 
Portela, em Bom Jesus/PI,   faz-se necessária a contratação de empresa especializada em 
construção de cercas, uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no Quadro de 
Pessoal para realização dessa atividade. 

 

3. DA CLASSFICAÇÃO DE BENS E  SERVIÇOS COMUNS 

 

3.1 O objeto da presente licitação trata-se de bens e serviços  comuns à luz insertas no 
Art. 2o § 1o do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os 
fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

 

4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

4.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços  é de 12 (doze) meses, contado da 
data da assinatura. 

           

5. DO LOCAL E PRAZO  DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS 
 

5.1 Os serviços eventuais consistem em serviços de construção de cerca constantes nos 
anexos deste Termo necessários ao perfeito e completo funcionamento do complexo agrícola dos 
Campi da UFPI. Com o fornecimento de todo material  necessário para execução dos serviços. 
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6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 

6.1 Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente qualificados, de 
acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. 

6.2 Os equipamentos e mão-de-obra  empregados nos serviços serão fornecidos pela 
CONTRATADA.  

6.3  A Contratada deverá efetuar um rigoroso controle dos na  realização dos serviços a 
fim de garantir a adequada execução da mesma. Todo o material desperdiçado por mau uso ou 
emprego, deverá ser reposto imediatamente, nas mesmas quantidades  e qualidades, para que 
não venha a afetar o cronograma pré-estabelecido para conclusão dos serviços. As despesas 
decorrentes de tal providência correrão por conta da Contratada. 

6.4 Impostos federais, estaduais ou municipais, bem como taxa de seguro, 
responsabilidade civil, contratos, deverão estar incluídos nos preços a serem apresentados na 
proposta. 

6.5 As multas impostas à Contratada pelo Poder Público e Órgãos da Fiscalização, 
decorrentes de transgressões cometidas pela mesma ao desenvolver os serviços contratados, 
serão de sua responsabilidade.  

6.6 Os serviços deverão ser dirigidos por encarregado da CONTRATADA, funcionário desta, 
o qual ficará responsável,  a nível de operários, pelos mesmos e será à exceção dos Engenheiros 
ou Titulares da CONTRATADA, a única pessoa autorizada a estabelecer contatos com a 
Fiscalização. 

6.7  A CONTRATADA deverá propiciar aos seus funcionários atuantes em serviços 
relacionados ao objeto da Licitação o atendimento das medidas preventivas de Segurança do 
Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão dos serviços pela Fiscalização, 
durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. 

  6.8      O local dos serviços  deverá ser limpo freqüentemente, evitando o acúmulo de 
entulho. 

  6.9    Os materiais resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados 
da área de realização dos serviços por conta exclusivo da CONTRATADA, utilizando os   
procedimentos de descarte adequados e sustentáveis. O material que por ventura vier a ser 
reaproveitado será colocado em áreas próximas ao local dos serviços. 

6.10 Cada um dos serviços contratados incluem, de forma geral e entre outras,  todas as 
atividades   especificadas neste Termo e demais Anexos. 

 

7. DOS ITENS AGRUPADOS 
 

7.1 O fornecedor que enviar proposta para os itens agrupados deverá cotar 
obrigatoriamente todos os itens do grupo, como condição de participação. 
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7.2  Para os itens agrupados, a classificação final será feita pelo valor global do grupo, no 
entanto, a disputa será por item.  

7.3. A cada lance ofertado (por item), o Sistema atualizará automaticamente o valor global 
do grupo sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o menor valor global do grupo; 

7.4. Finda a disputa, a aceitação será para o grupo, não sendo possível aceitar parte dos 
itens, o mesmo ocorrendo nas demais fases de habilitação, adjudicação e homologação. 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1  O licitante será sancionado com o impedimento de licitar e contratar com a União e 
será descredenciado no Sicaf e no cadastro de fornecedores da UFPI, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 

1.1.      Cometer fraude fiscal; 

1.2.        Apresentar documento falso; 

1.3.        Fizer declaração falsa; 

1.4.       Comportar-se de modo inidôneo; 

1.5.       Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

1.6.       Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

1.7.  Não mantiver a proposta. 

8.2 .    Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato 

decorrente da ata de registro de preços; 

8.3 Para os fins do item 1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

8.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

8.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

8.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

8.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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8.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

8.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

8.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

8.12 A Autoridade competente da UFPI aprova o presente Termo de Referência e autoriza 
a contratação dos fornecimentos neles elencados. A vigência da Ata de Registro de Preços, 
relativa ao fornecimento do objeto licitado, é limitada ao período de 12 (doze) meses. 
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ANEXO I/A  
 

 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de 
postes de concretos, para atender demandas da  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em 
Teresina/PI,    conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste edital. 

G
R

U
 

P
O

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS UND QT 
V. UNIT. 

(R$) 

G
R

U
P

O
 I 

1 

CRUZETA CONCRETO T; 1900MMX90MM 9NAS 
EXTREMIDADES) FORMATO: T; DIMENSÕES DA 
SEÇÃO TRANSVERSAL; 90X90 MM 9NAS 
EXTREMIDADES); FURACÃO: CONFORME NRB 
8454/84; COMPRIMENTO 1900MM; RESISTÊNCIA 
NOMINAL: 200DAN; NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: 
NRB 8454/84. 

U
N

D
 

250 49,50 

2 

POSTE CONCRETO DUPLO T; 9M 150DAN; 
COMPRIMENTO NOMINAL: 9M; RESISTÊNCIA 
NOMINAL: 150DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
100X120MM: DIMENSÕES DA BASE 190X264MM: 
FURACÃO DA FACE A: 50MM(30X100MM);  
FURACÃO DA FACE B: 100MM (30X100MM) 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA 
CABO TERRA E MARCA DE ENGASTAMENTO; 
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R 
NRB8452/85 

U
N

D
 

75 292,00 

3 

POSTE CONCRETO DUPLO T; 9 M 300DAN 
COMPRIMENTO NOMINAL: 9M; RESISTENCIA 
NOMINAL: 150DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
110X140MM: DIMENSÕES DA BASE 290X392MM; 
FURACÃO DA FACE A: 50MM(30X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(30X100MM) CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA CABO TERRA E 
MARCA DE ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB 8452/85. 

U
N

D
 

50 472,50 

4 

POSTE CONCRETO DUPLO T; 10 M 150 
DAN;COMPRIMENTO NOMINAL: 10M; RESISTÊNCIA 
NOMINAL: 150DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
100X120MM: DIMENSÕES DA BASE 200X280MM; 
FURAÇÃO DA FACE A: 50MM(30X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(30X100MM) CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA CABO TERRA E 
MARCA DE ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

100 344,00 
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5 

POSTE CONCRETO DUPLO T: 10M 300 DAN;  
COMPRIMENTO NOMINAL: 10M; RESISTENCIA 
NOMINAL: 300DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
110X140MM: DIMENSÕES DA BASE 310X420MM; 
FURACÃO DA FACE A: 50MM(30X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(30X100MM) CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA CABO TERRA E 
MARCA DE ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

50 561,90 

6 

POSTE CONCRETO DUPLO T: 11M 300 DAN;  
COMPRIMENTO NOMINAL: 11M; RESISTENCIA 
NOMINAL: 300DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
110X140MM: DIMENSÕES DA BASE 330X448MM; 
FURACÃO DA FACE A: 50MM(45X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(45X100MM) CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA CABO TERRA E 
MARCA DE ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

40 671,50 

 

1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
1.2.  Por se tratar de uso do Sistema de Registro de Preços, a quantidade estimada citada no 
Anexo I/A  do Termo de Referência, não obriga  CONTRATANTE a contratar as quantidades 
estimadas. Entretanto, far-se-á necessária a apresentação de declaração, pela LICITANTE, 
juntamente com os documentos de habilitação, no sentido de que detém condições operacionais 
para disponibilizar à CONTRATANTE os serviços, caso seja demandado. 

 

 

QUANTIDADE INICIALMENTE PREVISTA PARA AQUISIÇÃO IMEDITA 

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  UNIDADE QUANTIDADE 

GRUPO I 1 

CRUZETA CONCRETO T; 1900MMX90MM 
9NAS EXTREMIDADES) FORMATO: T; 
DIMENSÕES DA SEÇÃO TRANSVERSAL; 90X90 
MM 9NAS EXTREMIDADES); FURACÃO: 
CONFORME NRB 8454/84; COMPRIMENTO 
1900MM; RESISTÊNCIA NOMINAL: 200DAN; 
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: NRB 
8454/84. 

U
N

D
 

50 
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2 

POSTE CONCRETO DUPLO T; 9M 150DAN; 
COMPRIMENTO NOMINAL: 9M; RESISTÊNCIA 
NOMINAL: 150DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
100X120MM: DIMENSÕES DA BASE 
190X264MM: FURACÃO DA FACE A: 
50MM(30X100MM);  FURACÃO DA FACE B: 
100MM (30X100MM) CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA CABO 
TERRA E MARCA DE ENGASTAMENTO; 
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: NRB-
8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

15 

3 

POSTE CONCRETO DUPLO T; 9 M 300DAN 
COMPRIMENTO NOMINAL: 9M; RESISTENCIA 
NOMINAL: 150DAN; DIMENSÕES DO TOPO; 
110X140MM: DIMENSÕES DA BASE 
290X392MM; FURACÃO DA FACE A: 
50MM(30X100MM); FURACÃO DA FACE B: 
100MM(30X100MM) CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COM FURACÃO PARA CABO 
TERRA E MARCA DE ENGASTAMENTO; 
NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS: NRB-
8451/85 R NRB 8452/85. 

U
N

D
 

10 

4 

POSTE CONCRETO DUPLO T; 10 M 150 
DAN;COMPRIMENTO NOMINAL: 10M; 
RESISTÊNCIA NOMINAL: 150DAN; 
DIMENSÕES DO TOPO; 100X120MM: 
DIMENSÕES DA BASE 200X280MM; FURAÇÃO 
DA FACE A: 50MM(30X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(30X100MM) 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 
FURACÃO PARA CABO TERRA E MARCA DE 
ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

20 

5 

POSTE CONCRETO DUPLO T: 10M 300 DAN;  
COMPRIMENTO NOMINAL: 10M; 
RESISTENCIA NOMINAL: 300DAN; 
DIMENSÕES DO TOPO; 110X140MM: 
DIMENSÕES DA BASE 310X420MM; FURACÃO 
DA FACE A: 50MM(30X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(30X100MM) 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 
FURACÃO PARA CABO TERRA E MARCA DE 
ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

10 
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6 

POSTE CONCRETO DUPLO T: 11M 300 DAN;  
COMPRIMENTO NOMINAL: 11M; 
RESISTENCIA NOMINAL: 300DAN; 
DIMENSÕES DO TOPO; 110X140MM: 
DIMENSÕES DA BASE 330X448MM; FURACÃO 
DA FACE A: 50MM(45X100MM); FURACÃO 
DA FACE B: 100MM(45X100MM) 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 
FURACÃO PARA CABO TERRA E MARCA DE 
ENGASTAMENTO; NORMAS TÉCNICAS 
APLICÁVEIS: NRB-8451/85 R NRB8452/85 

U
N

D
 

8 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/2013 

 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO ___________________________________________ 

 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS/MATERIAIS 

UND 
QT 

 
V. UNIT. 

(R$) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(*) Com base no valor do último lance ofertado no Comprasnet. 

VALOR POR EXTENSO:                                              

APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, o 
Registro de Preços   para  fornecimento de postes e outros para atender demandas da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,   conforme especificações constantes no anexo I/A e I/B do  
Termo de Referência.  

I) Pela qual declaramos pleno conhecimento e total concordância com os termos do Edital 
respectivo, bem assim com as condições nele estabelecidas para a contratação. 

II   Declaramos, sob as penas da lei e do Edital da licitação, que: 

a) O prazo de validade desta proposta é de: 60 (sessenta) dias, contados da sessão pública; 

b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos, inclusive 
relacionados com salários, mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, 
sociais, fiscais, judiciais, fretes, transportes, garantias, seguros e demais despesas decorrentes de 
exigência legal, bem assim materiais consumíveis aplicados na realização dos serviços, 
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depreciação de equipamentos e bens, ou das condições de gestão do contrato, estão incluídos no 
preço global final ofertado neste certame e serão de inteira responsabilidade desta proponente;  

c) Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa proposta é 
perfeitamente exequível aos preços finais que ofertarmos nesta licitação, bem assim que temos 
plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em realizá-lo 
conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições do 
fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93; 

d) Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, 
estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores; 

e) É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que pertence, 
não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas 
licitantes neste certame; 

f)  Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,  a proponente não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a 
partir dos quatorze anos na condição de aprendiz; 

g)  Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo 
como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASNET, diretamente 
e/ou por representante, neste certame; 

h)   As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar desta 
proposta serão suportadas por nós proponentes; 

I) Que declara   que disponibilizará  durante a vigência da Ata de Registro de Preços,  
estrutura operacional  adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação, para a 
realização dos serviços objeto desta proposta; 

J) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que 
ofertamos os valores supracitados: 

K) Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, que 
estamos cientes que o objeto do Pregão Eletrônico 108/2013 é contratação através de Sistema de 
Registro de Preços, ou seja, o pagamento será efetivado conforme às necessidades dos serviços e 
que a CONTRATANTE não estará obrigada a utilizar os quantitativos previstos nos Anexos  I/A/B 
em sua totalidade e que detemos   condições operacionais para disponibilizar  todos os serviços, 
quando solicitados, conforme estabelece o edital e seus anexos. 

 

III)  Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que solicitamos 
que a tomem como firme e irretratável, na forma do Edital e da legislação aplicável. 

local, data – carimbo/CNPJ 

assinatura do representante da empresa 
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O representante deverá assinar em todas as folhas da proposta. 
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ANEXO III 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO Nº 108/2013  

 

 

  Aos  ............... dias do mês de .......... de 2013, na PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI - UFÍ, CNPJ nº 06.517.387/0001-34, 
adiante denominado de Órgão Gerenciador, neste ato por seu  representado por seu Pro Reitor 
de Administração, ........................................, RG n.º ...................................., CPF .....................,   ,  
nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05, do Decreto nº 7.892/13, e suas 
alterações e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, Lei n.º 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor (L8078 - CDC), e das demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços 
nº  108/2013, conforme Ata de julgamento de Preços, cujo resultado foi publicado no Diário 
Oficial da União, tendo sido os referidos preços oferecidos pelo(s) Fornecedor(es) Beneficiário(s) 
classificado(s) no certame acima numerado, em 1º lugar,  conforme tabela abaixo abaixo: 
 
  

Descrição Quant. Und Valor Unitário Valor Total 

     
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a execução de serviços de 

construção de cerca para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência do Edital de Pregão nº 108/2013, que passa 
a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas 
pelas licitantes classificadas em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos do processo 
nº  23111.002913/13-31 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura, durante o qual a UFPI não será obrigado a contratar os serviços referido na Cláusula 
Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie 
às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

                                                                 Comissão Permanente de Licitação                                                        31  

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 

cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773  – 64049-550 

– Teresina-PI 

 

Fl. nº ________  

Proc. nº 23111.002913/13-31 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico nº 108/2013 - UFPI 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos interessados em 

participar, em qualquer tempo, desde que autorizados pela UFPI e em conformidade com Decreto 
nº 7.892/13. 

 
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 108/2013, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso. 

 Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no Pregão nº 108/2013, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 
também a integram. 
 

CLÁUSULA QUARTA – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA  
 

  Os serviços deverão ser realizados locais indicados nos endereços abaixo.  

A empresa vencedora será acionada pelo requisitante para que, mediante descrição 
detalhada dos serviços a serem prestados, apresente uma estimativa de prazo para a conclusão 
das atividades, bem como aponte os equipamentos necessários para a execução das mesmas. 

Os serviços deverão ser efetuados dentro do prazo previsto na ordem de serviço e contado 
a partir da solicitação da UFPI mediante a entrega de requisição assinada pelo responsável do 
setor. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta 
corrente por ela indicada ou, por meio de ordem bancária para pagamento de Notas Fiscais, uma 
vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 05 dias úteis, contado a partir da data do atesto 
das faturas/notas ficais. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O atesto somente será efetuado pelo órgão após verificação 
da conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes no pedido de 
compra. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Os pagamentos mediante emissão de qualquer modalidade 
de ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma 
a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Previamente à contratação e antes de cada pagamento será 
realizada consulta “ON LINE” ao SICAF, visando apurar a regularidade da situação do 
fornecedor, sem a qual referidos atos serão sobrestados até a sua regularização; 
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SUBCLÁUSULA QUARTA: Ocorrendo atraso no pagamento, por culpa da UFPI, os valores 
em atraso serão atualizados até a data do efetivo pagamento, com base na variação “pro 
rata tempore”, utilizando-se o IPCA/IBGE do mês anterior, caso seja positivo do 
Indexador, consoante solicitação do adjudicatário e emissão do documento fiscal 
correspondente; 

SUBCLÁUSULA QUINTA: A UFPI reterá na fonte, os impostos devidos, conforme 
legislação vigente. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
As  contratações constante do presente Registro de Preços ocorrerão de acordo com as 

necessidades e conveniências da UFPI e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, 
mediante a emissão do documento denominado Nota de Empenho. 

Quando o pedido de compra for emitido por órgão que não tenha participado do certame 
licitatório, será da inteira responsabilidade e iniciativa desse todos os atos de administração junto 
aos fornecedores.  

Considerando que cada Nota de Empenho terá entrega imediata, será dispensada a 
celebração instrumento específico de contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei 
nº 8.666/93. 

O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da nota de 
empenho, pelo fornecedor. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu 
vencimento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES  
 
As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados 

à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança 
judicialmente.As sanções serão aplicadas sem prejuízo das demais cabíveis, sejam estas 
administrativas ou penais, previstas na Lei 8.666/93. 

 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005 “quem, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será 
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 
prejuízo  das multas e sanções previstas na SUBCLÁUSULA SEGUNDA e das demais 
cominações legais”. 
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Além do previsto na Subcláusula Primeira, pelo 
descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços 
e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI e XVIII da 
Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades: 

a - advertência, por escrito, inclusive registrada no cadastro específico (SICAF);     

b – multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não 
cumprido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

c - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a União, pelo prazo de até 5 anos; 

d - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior (“c”); 

e -  cancelamento do respectivo registro na Ata.  
 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

 Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, em 
atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado 
qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro procedimento licitatório.  

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela UFPI para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

A Ata de Registro de Preços será cancelada por decurso de prazo de vigência ou quando 
não restarem fornecedores registrados e por iniciativa da administração quando caracterizado o 
interesse público. 

 O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado: 
I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir com as suas 

exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
II -  por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando:  

a) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
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b) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
de compra decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa 
aceitável. 

III - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando: 
a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; 
b) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 
processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

Em qualquer hipótese de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla 
defesa 

  
CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTAS DE 

EMPENHO 
As contratações serão autorizadas, caso a caso, pelo ordenador de despesas da UFPI. 

A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será 
igualmente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação do material. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS INTEGRANTES 
 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 108/2013, e a proposta da empresa classificada 

em 1º lugar. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 

O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será 
o da Justiça Federal de Teresina/PI. 

 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas 

aplicáveis. 
                                       Teresina/PI,       de                    de 2013.                                                
 

____________________________________  
                 UFPI 
 
 

___________________________________  
           EMPRESA 
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