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EDITAL PARA PREGÃO ELETRÔNICO EMERGENCIAL Nº 05/2020 - 2ª RETIFICAÇÃO 

ampla concorrência 

 
  A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA torna público que, por meio de seu Pregoeiro 

designado pela Portaria nº. 1194/2020 – UFPA de 06/04/2020, fará realizar a licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico, para Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL DE CONSUMO, para fins de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CoronaVírus, causador da 

COVID-19, tipo menor preço POR LOTE (exceto os itens 23, 26 e 27 que serão pelo menor preço por item), 

com intuito de atender às demandas desta Universidade, em estrita conformidade com as Leis nº 13.979 de 6 

de fevereiro de 2020, nº 12.846/2013 de 01 de Agosto de 2013, nº 10.520 de 17 de julho de 2002, nº 8.078, 

de 11 de setembro 1990, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e os Decretos n° 3.555 de 

08 de agosto de 2000, nº 8.538 de 6 de outubro de 2015, nº 9.178/2017 de 23 de outubro de 2017, nº 10.024, 

de 20 de setembro de 2019, e demais legislações correlatas vigentes, como a Medida Provisória nº 926 de 20 

de março de 2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e, ainda, em 

conformidade com a Autorização constante nos autos do Processo nº. 23073.011768/2020-11, além das 

exigências estabelecidas neste Edital. 

 
• Encaminhamento da proposta de preços: a partir da publicação no D.O.U. até às 09:00 horas (horário de 
Brasília) do dia 29/06/2020 no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 

• Abertura das propostas (data e hora da sessão pública seguirá o horário de Brasília): às 09:00 horas do dia 
29/06/2020 no portal:  www.comprasgovernamentais.gov.br / UASG: 153063. 
 
1. OBJETO, JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO. 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Material 
Laboratorial de Consumo, para atender o Laboratório de Genética Humana e Médica do Instituto de Ciências 
Biológicas, sob responsabilidade do professor Jose Ricardo  dos Santos Vieira, para fins de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo CoronaVírus, causador da 
COVID-19, com intuito de atender às demandas desta da Universidade Federal do Pará, tipo menor preço por 
POR LOTE (exceto os itens 23, 26 e 27 que serão por item), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

1.2. Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL DE COMPRAS e as 
constantes deste Edital e seus Anexos, prevalecerão às últimas (constante do Termo de Referência, anexo I). 

1.3. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam as Leis 
nº 10.520/2002 e 13.979/2020 e Decreto nº 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e 
características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por 
meio da modalidade Pregão, na sua forma eletrônica.  

1.4. Enquadramento a situação emergencial frente à Pandemia: Necessidade de enfrentamento dos 
efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada por meio da 
Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde. Além de cumprir todas 
às orientações dos órgãos competentes de modo a combater a disseminação da COVID-19, que é uma 
doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 e apresenta como principais sintomas febre, tosse 
seca e dificuldade respiratória. Essa doença pode iniciar como um simples resfriado, mas pode se 
agravar e levar à morte. 

1.4.1. A transmissão do CoronaVírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme Portaria 
do Ministério da Saúde nº 454/2020, com possibilidade de aumento e agravamento de casos. O 
enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de materiais e insumos de prevenção de 
contágio, transmissão e manejo clínico dos casos diagnosticados. 

1.4.2. A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando por 
base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu comportamento, além das 
orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto à disponibilidade de materiais de 
higiene, e equipamentos hospitalares e de proteção individual, dentre outros bens e insumos que se 
fizerem necessários. 

1.4.3. Portanto justifica-se, forma emergencial para o enfrentamento da transmissão 
comunitária do vírus em conformidade com a Lei nº 13.979/2020, a aquisição do presente objeto, 
citados no Termo de Referência (anexo I), tendo em vista a situação de Pandemia, e o dever desta 
Universidade em cumprir todas as orientações dos órgãos competentes de modo a combater a 
disseminação da COVID-19, durante as atividades relacionadas às medidas de pesquisa, prevenção e 
controle da disseminação do CoronaVírus, bem como no tratamento dos pacientes possivelmente 

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


U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r á  
P r o - R e i t o r i a  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D i r e t o r i a  d e  C o m p r a s  e  S e r v i ç o s  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universidade Federal do Pará • CNPJ Nº 34.621.748/0001-23 • Pró Reitoria de Administração • Diretoria de Compras e Serviços • Av. Augusto 
Corrêa nº 1 • Prédio da PROAD, 1° andar • Bairro: Guamá • CEP: 66075-900 • Fone: (91) 3201-8225 –  E-mail: pregão@ufpa.br 
 

2 

suspeitos ou infectados. 

1.5. Divisão por lotes ou itens: a licitação poderá ser dividida em itens ou lotes (conforme o caso) seguindo a 
tabela constante do Termo de Referência, anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens 
forem de seu interesse. 

1.5.1. O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e 
ampliar a competitividade, sendo imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente 
viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). A Lei nº 8.666/93 trata do 
parcelamento do objeto, dispondo: “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (…) IV - ser 
subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando 
economicidade (…) ”. 

1.5.2. O agrupamento (quando for o caso) visará tornar o preço mais atraente e compensatório em 
termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o número de interessados na licitação; e, 
finalmente, considerando que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas 
de bens e serviços e esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior 
aproximação da padronização. Assim, fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos. 

1.6. Justificativa para ampla concorrência do objeto: observa que a Lei Complementar 123/2006 amplia a 
participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, mas, não eleva a carência 
econômica das mesmas acima ao Interesse Público. Dessa forma, é importante seguir os princípios 
pertinentes ao futuro certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se a 
“proposta mais vantajosa para a administração” conforme é vislumbrado no artigo 3º. da Lei n. 8.666/93. 

1.6.1. Contudo, o artigo 5º do Decreto n. 6.204/2007 não desampara as ME/EPP, concedendo o 
critério de empate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as demais empresas: “Nas licitações do tipo 
menor preço, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte”. 

1.6.2. Os artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 beneficia um tratamento diferenciado 
para as ME/EPPs nas contratações públicas. É possível verificar que o objetivo dessa concessão possui uma 
função social, já que busca a promoção do desenvolvimento econômico e social, ampliação da eficiência das 
políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Contudo, considerando o inciso III do artigo 49 da 
referida Lei, quando o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPPs não for vantajoso para a 
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, além das 
questões de garantia e suporte técnico, inviabiliza-se a exclusividade restritiva somente para esse grupo de 
licitantes e justifica-se a ampliação da competitividade para o objeto. 

1.6.3. A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumi o dever de adquirir o objeto 
menos oneroso e o particular se obrigar a realizar a melhor e o mais completo fornecimento do objeto. 
Configura-se, portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor 
custo e maior benefício para a Administração. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. As empresas não 
cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu 
cadastramento junto ao sistema, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas. 

2.1.1. O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à contratação, a ser aferido 
na fase de habilitação jurídica, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acordão 642/2014-
Plenário, estabelece que: “O objeto social da empresa delineado no contrato social devidamente registrado 
comprova não apenas o exercício da atividade empresarial requerida na licitação, mas também que a 
empresa o faz de forma regular. E nesse ponto ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a 
legalidade. Não basta que a licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja 
em conformidade com a lei. ” 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de: a) Empresas que estejam reunidas em consórcio e 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; b) 
Empresa declarada inidônea ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, da União, Estados, 
Municípios ou do Distrito Federal; c) Empresas que estejam com o direito de licitar suspenso e/ou impedidas 
de contratar (com esta UFPA) na forma da legislação vigente; d) Empresa que estejam sob falência, concurso 
de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; e) Empresa que se enquadrem nas 
vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993; f) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; g) 
filial cuja matriz esteja proibida de contratar com a Administração Pública, ou vice versa; h) Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

2.3. A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua 
abertura, alegação de desconhecimento de seus itens e seu conteúdo. Antes de elaborarem suas propostas, 
os licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos. 
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3. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO  (PORTAL DE COMPRAS) 

3.1. O credenciamento do licitante dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha 
(intransferível), para acesso ao sistema eletrônico, site www.comprasgovernamentais.gov.br (conforme arts. 
9º a 11º do Decreto nº 10.024/19). O credenciamento deverá ser efetuado no prazo de até 03 (três) dias úteis 
antes da data de realização do presente Pregão. Tal cadastro junto ao provedor do sistema implica na 
responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico. 

3.2. O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPA 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O 
credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF, que também será requisito 
obrigatório para fins de habilitação. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrador conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. A não 
observância do disposto no subitem poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

3.4. As participantes deverão informar, por ocasião do credenciamento, segundo previsão do art. 13 § 2º do 
Decreto nº. 8.538/2015, o enquadramento como microempresas e empresas de pequeno porte para que 
possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações vigentes. A 
falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei das ME/EPPs, ou outra legislação vigente 
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 
figuras penais e das sanções previstas neste Edital. 

4. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos referentes ao ato convocatório do Pregoeiro em até 1 
(um) dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO 
ELETRÔNICO, através do endereço pregao@ufpa.br, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o questionamento no 
prazo de 1 (um) dia útil (art. 4º-G da Lei 13.979/2020). Tais questionamentos serão respondidos e estarão, 
sempre que possíveis, disponíveis no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, para ciência de todos. 

4.2. Até 1 (um) dia útil antes da data fixada para realização da sessão pública, na forma eletrônica, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste PREGÃO e, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos 
responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 01(um) 
dia útil contados da data de recebimento da impugnação (art. 4º-G da Lei 13.979/2020). Caso seja acolhida a 
impugnação contra o Edital, este será republicada na forma da lei e designada nova data para a realização do 
certame. Cabe aos licitantes, após a publicação oficial deste Edital, acompanhar, mediante acesso ao sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, as eventuais republicações e/ou retificações de edital, respostas a 
questionamentos e impugnações. 

4.2.1. Para fins de regulamentação, considerar-se-á o horário comercial de 2ª a 6ª no horário de 08:00h 
às 18:00h para registro de pedidos de esclarecimento e impugnação, considerando-se intempestivos os 
pedidos registrados após o horário comercial. 

5. DO CADASTRO DA PROPOSTA ELETRONICA E ENVIO DE DOCUMENTOS PARA O PORTAL DE COMPRAS 

5.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio de cadastramento da Proposta de Preços Eletrônica, a partir 
da publicação do Edital no D.O.U. até a data e hora definida no preâmbulo deste edital para início da sessão 
pública, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, para o site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2. Todos os licitantes deverão fazer a descrição minuciosa do objeto ofertado em conformidade ao exigido 
no edital e seus anexos. Na oportunidade, ressalta-se que a simples descrição “Conforme o edital” (ou 
expressão similar) não suprirá esta exigência, podendo sua proposta vir a ser desclassificada, conforme 
orientação estabelecida pelo Ministério da Economia e aviso publicado no site do PORTAL DE COMPRAS em 
08/10/2008. 

5.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances. Como requisito para a 
participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá declarar eletronicamente (Declarações Eletrônicas de 
Habilitação), em campo próprio do sistema do portal comprasgovernamentais.gov.br que: 

5.3.1. Cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências deste Edital; 

5.3.2. Inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame; 

5.3.3. A empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358/ 2002; 

5.3.4. A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa n° 2, de 16 
de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério da Economia. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:pregao@ufpa.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.3.5. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

5.3.6. Conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991(alterado parcialmente pela 
Lei 13.146/2015), está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha 
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

5.5. O licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deverão declarar tal condição no ato 
do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, sob pena de não 
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 (e suas alterações) e Decreto 
nº. 8.538/2015. 

5.5.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123/2006 (e suas alterações), não poderá 
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição de 
ME/EPP no sistema PORTAL DE COMPRAS. 

5.5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.5.3. A UFPA, poderá adotar procedimentos complementares, mediante diligências, tais como 
solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o 
atendimento, pelas licitantes, às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 (e suas alterações) e do 
Decreto nº. 8.538/2015. 

5.6. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.7. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

5.9. As propostas eletrônicas online do sistema PORTAL DE COMPRAS poderão ser enviadas, substituídas ou 
excluídas até o momento da abertura da sessão pública, quando estará encerrada, automaticamente, a fase 
de recebimento das propostas. Não será admitida a desistência ou modificação a da proposta, após o INÍCIO 
da fase de lances. Somente em casos EXCEPCIONAIS, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser 
acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela 
LICITANTE, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. Caso não haja a devida comprovação 
ficará esta sujeita às sanções previstas neste Edital. 

5 . 1 0 .  N o  m o m e n t o  d o  c a d a s t r a m e n t o  d a  p r o p o s t a  d e v e r ã o  s e r  o b s e r v a d o s  e  
p r e e n c h i d o s  d e  f o r m a  d e t a l h a d a  t o d o s  o s  c a m p o s  ( d e s c r i ç ã o  d e t a l h a d a ,  
m a r c a ,  m o d e l o  e  v e r s ã o )  d o  s i t e  w w w . c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v . b r .  D e  
m o d o  q u e  t a i s  d e s c r i ç õ e s  d e v e m  s e r  c o m p a t í v e i s  c o m  a  p r o p o s t a  f o r m a l  
e n v i a d a  n o  s i s t e m a ,  s o b  p e n a  d e  d e s c l a s s i f i c a ç ã o .  

5.10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: a) Valor unitário e total do item; b) Marca; c) Fabricante; d) Modelo/Versão; d) Descrição 
detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, 
no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 
órgão competente, quando for o caso. 

5.10.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.12. Incumbirá 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.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.13. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.14. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 
proposta.  

5.15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS FORMAL AO PORTAL DE COMPRAS 

6.1. A PROPOSTA DE PREÇOS FORMAL, encaminhada pelo módulo convoca anexo do sistema PORTAL DE 
COMPRAS, deverá conter: 

6.1.1. Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado 
este prazo; 

6.1.2. Especificação detalhada do objeto de forma precisa, suficiente e clara, com quantidade, forma 
de apresentação, dentre outros, de acordo com os Anexos deste Edital; 

6.1.2.1. Deverão ser explicitados as marcas, modelos e versões compatíveis com o registrado no 
PORTAL DE COMPRAS para todos os itens. 

6.1.3. Valor Unitário e Total por Item bem como o Valor Total do Lote (quando for o caso), em 
conformidade com o último lance ofertado, expresso em moeda corrente nacional; 

6.1.4. O preço proposto por Item deverá considerar o estimado no Termo de Referência (Anexo I),  
estabelecido com base no inciso X do art. 40 da Lei nº 8.666/93; 

6.1.5. O Prazo para a Entrega do(s) Item(ns), será de no máximo 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento; 

6.1.6. Prazo de Garantia (mínimo) de 12 meses, contados da data do recebimento definitivo por esta 
Instituição, além do suporte técnico necessário ao fiel cumprimento do objeto licitado. 

6.1.7. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, COM INSTALAÇÃO/MONTAGEM (quando for o caso), frete, tributos, taxa de administração, despesas 
com salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis 
trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, alimentação, transporte e seguro até o destino, lucro e demais 
encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, 
nada mais sendo válido pleitear a esse título; 

6.1.8. Os seguintes dados atualizados da licitante: Firma ou Denominação, endereço, telefone 
convencional, celular, endereço eletrônico, site (caso tenha), número do CNPJ, nome do banco, o código da 
agência e o número da conta corrente e praça de pagamento; 

6.1.9. Todos os preços deverão ser expressos em Real (R$), com 02 (duas) casas decimais. 

6.1.10. Os fornecedores PODERÃO apresentar os catálogos técnicos/folders/ portfolio, com todas as 
características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim de 
verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado, para que possa ser analisado pelo interessado. 

6.1.11. Não serão admitidas propostas que contenham exigência de faturamento mínimo. 

6.2. Caso seja informado prazo em desacordo com os mínimos e/ou máximos estipulados, conforme for o 
caso, ao Pregoeiro é facultada a realização de diligências, e, não sendo alterado(s) esse(s) prazo(s), 
desclassificará a(s) proposta(s) da(s) licitante(s). O Pregoeiro também poderá, caso julgue necessário, solicitar 
maiores esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos. 

6.3. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às 
especificações deste Edital. 

6.4. A proposta formal apresentada deverá conter a especificação do termo de referência, no mínimo, e 
preferencialmente informar as características que configurem especificidades de função, desempenho, 
economicidade, produtividade, qualidade, etc. Anexo a este Edital apresentamos um modelo sugerido de 
proposta de preços. 

6.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, sob 
pena de aplicação da sanção de multa de 10% bem como impedimento de licitar com a UFPA por 01 (um) ano. 

6.6. Será desclassificada a proposta que: 

6.6.1. Não atenda aos termos deste EDITAL e seus anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 

6.6.2. Apresentem valor superior ao limite máximo estabelecido no Termo de Referência ou 
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manifestamente inexequível. 

6.7. Os licitantes irresignados, que tiveram suas propostas desclassificadas, poderão, durante a FASE DE 
INTENÇÃO DE RECURSO, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sob pena de 
DECADÊNCIA deste Direito nos termos dos incisos XVIII e XX do art. 4 da Lei nº. 10.520/2002 c/c art. 44 do 
Decreto nº. 10.024/2019. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo, 
conforme art.4º-G, §2º da Lei 13.979/2020. 

7. HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcado para a abertura da sessão 
pública. 

7.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.2.1. Comprovante de regularidade no SICAF. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado 
no SICAF o direito de apresentar via meio eletrônico, a documentação atualizada e regularizada, caso esteja 
com algum documento vencido, observado o prazo estabelecido pelo Pregoeiro. Na hipótese de falha no SICAF 
ou nos sítios oficiais, que impossibilite a confirmação da habilitação exigida neste pregão, o Pregoeiro 
assinalará prazo para que o licitante faça a apresentação da documentação necessária via meio eletrônico, 
através do endereço: pregao@ufpa.br. 

7.2.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). A consulta é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário) tratando-se de 
verificação da própria condição de participação na licitação. A Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
abrange o cadastro do CNJ, do CEIS, do próprio TCU e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP do 
Portal da Transparência. 

7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

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

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

7.3.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

7.4.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na IN SEGES/MP nº 
03/2018. 

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

7.4.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, a respectiva documentação atualizada. 

7.4.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024/2019. 

7.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, NO PRAZO DE ATÉ 60 (sessenta) minutos (art. 4º-G da Lei 13.979/2020), podendo 
ser prorrogado a critério do pregoeiro, toda a documentação de HABILITAÇÃO exigida na habilitação deste 
pregão, devidamente assinada e digitalizada, através do módulo de ENVIO DE ANEXOS do PORTAL DE 
COMPRAS, sob pena de inabilitação. 

7.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital (IN SEGES/MP nº 3/2018).  

7.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

7.7.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 
com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

7.8. Ressalvado os documentos de habilitação, os licitantes deverão encaminhar (desde que conste a 
assinatura do responsável nas mesmas) as seguintes DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES EXIGIDAS PARA 
FINS DE HABILITAÇÃO: 

7.8.1. Comprovação de compromisso com os critérios de Sustentabilidade, de acordo com modelo 
constante do Anexo II deste Edital. 

7.8.2. Apresentação de atestado ou declarações de capacidade técnica, em nome da licitante, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que corresponda tecnicamente de forma igual ou 
similar ao objeto da contratação pretendida, na forma do artigo 30, §4º, da Lei nº 8.666/93 (em consonância 
com o acórdão nº 361/2017 Plenário, TCU): 

7.8.2.1. O Atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, devidamente assinado e datado pelo 
representante da empresa/instituição, contendo o CNPJ da empresa/instituição. 

7.8.2.2. O Pregoeiro realizará diligências, caso julgue necessário, para verificar a fidedignidade dos 
documentos apresentados pela licitante no intuito de comprovar a capacidade técnica da mesma, podendo 
solicitar a apresentação de documentos complementares.  

7.8.2.3. Não será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitida por empresa do 
mesmo grupo econômico ou societário familiar em favor da licitante participante. 

7.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei nº 12.440 de 7/07/2011, e com base no 
inciso XIII, do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, quando esta não estiver no SICAFWEB.  

7.10. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial válida, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há menos de 01 (um) ano contados da data da sua 
apresentação no certame, quando esta não estiver no SICAFWEB. 

7.11. Caso o objeto social da Licitante, consultado no relatório do SICAFweb, não for compatível com o objeto 
da licitação, este deverá apresentar Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado (certidão simplificada) 
e/ou suas alterações posteriores, ou requerimento de empresário individual. 

7.11.1. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
contratação para efeito de habilitação no certame, na forma do art. 31, § 3º, da Lei nº 8.666/93, quando 
qualquer dos índices: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), for igual ou inferior a 
1  (a ser demostrando pelo licitante através dos documentos contábeis). As fórmulas a serem aplicadas pela 
licitante para demonstração dos índices são: 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

SG = Ativo Total/ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

LC = Ativo Circulante/ Passivo Circulante 

7.11.2. A comprovação dos índices deverá ser acompanhada do Balanço Patrimonial ou Demonstração 
do Resultado do Exercício – DRE. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
empresa. 

7.11.3. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

7.12. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 8.538/2015, 
não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício social; 

7.13. Em se tratando de cooperativas, exigir-se-á a ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata 
de assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/71.  

7.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
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tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará dispensado (a) da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 
das demonstrações contábeis do último exercício. 

7.15. 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 e observando 
o disposto nos § 1° e § 2° do art. 43 da lei complementar nº 123/2006 (e suas alterações). 

7.15.1. Na hipótese acima descrita, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
das licitantes, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir da divulgação da HABILITAÇÃO 
deste pregão (Decreto nº 8.538/2015), no chat, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa e, a 
critério da Administração Pública, para a regularização. 

7.15.2. A fase recursal em relação ao resultado do certame, só será aberta decorridos os prazos 
concedidos no item anterior (DECRETO nº 8.538/2015). 

7.15.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto nos subitens anteriores, implicará a 
decadência do direito da licitante vencedora à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 49 do 
Decreto nº 10.024/2019, combinado com o art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

7.16. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já 
apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, mediante 
solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance. 

7.17. A não apresentação dos documentos acima referenciados implicará na inabilitação do licitante, e o 
processo de habilitação obedecerá às disposições contidas no art. 27 da Lei n° 8.666/93, consoantes as 
alterações determinadas pelo inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal. 

8. ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA NO PORTAL DE COMPRAS 

8.1. A partir da data e hora definida no preâmbulo deste edital terá início a sessão pública deste Pregão 
Eletrônico, com a abertura e julgamento das Propostas de Preços Eletrônicas recebidas. Incumbirá aos 
Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão e a 
responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas 
pelo sistema ou em razão de desconexão (inciso IV do artigo 19º do Decreto nº. 10.024/19). 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do 
certame pelo Pregoeiro. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (chat eletrônico do 
PORTAL DE COMPRAS). 

8.4. Constatada a existência de proposta(s) aparentemente inexequível(eis), esta(s) será(ão) 
desclassificada(s) pelo Pregoeiro, com a consequente exclusão do(s) respectivo(s) LICITANTE(s) da etapa de 
lances. 

8.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

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

9. FORMULAÇÃO DOS LANCES NA SESSÃO PÚBLICA DO PORTAL DE COMPRAS 

9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor.  

9.2. O valor do lance deverá corresponder ao VALOR UNITARIO DO ITEM, SEMPRE COM VALOR MENOR/IGUAL 
que o estimado pela administração, em moeda nacional COM DUAS CASAS DECIMAIS, sendo considerado 
vencedor aquele que ofertar o menor preço, atendidas as exigências deste Edital e seus anexos. 

9.3. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado, ainda que superior ao menor 
registrado no sistema, objetivando uma melhor posição na ordem decrescente de classificação dos lances. 
Assim, caso o primeiro venha a ser inabilitado será chamado o licitante na imediata ordem de classificação 
dos lances (2º melhor lance), e assim sucessivamente. 

9.3.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações (assim definido no inciso I art. 31, 
parágrafo único do Decreto nº 10.024/19). 

9.3.2. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo 
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0,3% (zero vírgula três) por cento, (conforme art. 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024/19 e IN SLTI/MP nº 
03/2013), considerando a adoção do modo de disputa aberto, tendo a previsão de intervalo mínimo de 
diferença de percentuais entre os lances obrigatório (intervalo mínimo de percentuais entre os lances, que 
implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra). 

9.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 

9.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

9.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

9.3.6. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 
em prol da consecução do melhor preço. 

9.3.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

9.3.8. Lances considerados inexequíveis serão excluídos do sistema pelo Pregoeiro, que alertará os 
licitantes quanto à necessidade de cumprimento das obrigações previstas no Edital e seus Anexos e a 
possibilidade de aplicação de sanções administrativas.  

9.3.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do pregoeiro aos participantes. 

9.3.10. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

9.4. Após o encerramento da fase de lances o sistema, automaticamente, verificará a existência de 
empresas ME/EPP com propostas de preços em situação de empate “ficto”, nos termos do art. 45 da Lei nº. 
123/2006 (e suas alterações), encaminhando o sistema para o módulo de Desempate de Empresas ME/EPP. É 
assegurada, no presente pregão, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

9.5. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 
e 45 da Lei nº. 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015. 

9.6. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

9.7. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

9.8. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

9.11. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.11.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: a) no pais; b) por empresas brasileiras; c) por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 



U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r á  
P r o - R e i t o r i a  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D i r e t o r i a  d e  C o m p r a s  e  S e r v i ç o s  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universidade Federal do Pará • CNPJ Nº 34.621.748/0001-23 • Pró Reitoria de Administração • Diretoria de Compras e Serviços • Av. Augusto 
Corrêa nº 1 • Prédio da PROAD, 1° andar • Bairro: Guamá • CEP: 66075-900 • Fone: (91) 3201-8225 –  E-mail: pregão@ufpa.br 
 

10 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

9.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  

9.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.13.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º, no art. 26, § 9º do Decreto n.º 10.024/2019 e no 
art. 4º-E, §3º da Lei nº 13.979/2020. 

9.13.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de uma hora (art. 4º-G da 
Lei 13.979/2020), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados.  

9.14. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019; 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

10.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

10.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

10.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.5.1. O pregoeiro fará a convocação no Sistema, para o licitante enviar os arquivos de sua 
PROPOSTA de modo digital, por meio do link “Anexar” (o sistema apenas permite um único arquivo para 
envio) num prazo máximo de 60 (sessenta) minutos (art. 38 do Decreto nº 10.024/2019 e art. 4º-G da Lei 
13.979/2020). 

10.5.2. .O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação eletrônica e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

10.5.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.5.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá 
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, 
conforme descriminado no item 12 (amostras). 

10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 

10.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 
ser acompanhada pelos demais licitante 
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10.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

10.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital.  

11. JULGAMENTO E NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de Menor Preço por LOTE (exceto 
item 26 que será pelo menor preço por item), observadas as especificações técnicas e exigências definidas 
neste Edital, devendo o pregoeiro decidir motivadamente sobre aceitação dos preços obtidos.  

11.2. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada a melhor classificada nesta fase. 

11.3. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá, por meio do chat, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica. 

11.4. Durante a análise e julgamento técnico das propostas, o pregoeiro poderá, caso julgue necessário, 
solicitar aos Técnicos da própria Instituição (Unidade Técnica/Comissão Técnica) ou de outros, devidamente 
capacitados e idôneos, a emissão de parecer para verificação da exequibilidade e conformidade das propostas 
apresentadas, visando a escolha da melhor proposta para a Administração, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e anexado aos autos, atribuindo-lhes validade e eficácia. 

12. CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS: NÃO SERÃO EXIGIDAS AMOSTRAS NESTE CERTAME  

12.1. A licitante detentora da melhor proposta NÃO SERÁ convocada para apresentar amostra para teste, 
contudo poderá ser solicitada fichamento técnico (folheto/catalogo técnico) do produto ofertado; 

13. RECURSOS  

13.1. Os licitantes irresignados, que tiveram suas propostas desclassificadas ou inabilitadas, poderão utilizar 
a FASE DE INTENÇÃO DE RECURSO, para manifestar imediatamente e motivadamente a sua intenção de 
recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de DECADÊNCIA deste Direito nos termos dos incisos XVIII e 
XX do art. 4 da Lei nº. 10.520/2002 c/c art. 44 do Decreto nº. 10.024/2019. O registro de intenção deverá 
conter os seguintes pressupostos recursais: a) tempestividade; b) legitimidade; c) sucumbência; d) interesse; 
e f) motivação. 

13.2. Antes de se proceder o aceite/recusa da intenção recursal registrada no sistema (fase do "juízo de 
admissibilidade"), é razoável que o Pregoeiro estabeleça, no ambiente do chat, um contraditório com a 
empresa recorrente, com vistas a aclarar o motivo da irresignação ou mesmo buscar dirimir o ponto 
controvertido, podendo rever seus atos praticados baseado no princípio da autotutela. 

13.3. Constatada pelo Pregoeiro a admissibilidade da intenção do recurso, será concedido ao recorrente o 
prazo de 01 (um) dia (art. 4º-G da Lei 13.979/2020), para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões 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. 

13.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito devolutivo (art. 4º-G, §2° da Lei 13.979/2020), no 
tocante ao item ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual 
somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. Cabe aos licitantes 
acompanhar o sistema até o final desta etapa. 

13.5. Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, e constatada a regularidade dos atos praticados, 
será adjudicado o objeto do certame ao licitante declarado vencedor, estando o resultado final da Licitação 
sujeito à homologação pela Autoridade Superior, que irá analisar a conveniência e oportunidade da 
contratação e a legalidade dos atos praticados. As intenções de recurso não admitidas e os recursos 
rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver 
recurso. 

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser realizada 
depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela 
própria autoridade competente. 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r á  
P r o - R e i t o r i a  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  

D i r e t o r i a  d e  C o m p r a s  e  S e r v i ç o s  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Universidade Federal do Pará • CNPJ Nº 34.621.748/0001-23 • Pró Reitoria de Administração • Diretoria de Compras e Serviços • Av. Augusto 
Corrêa nº 1 • Prédio da PROAD, 1° andar • Bairro: Guamá • CEP: 66075-900 • Fone: (91) 3201-8225 –  E-mail: pregão@ufpa.br 
 

12 

15.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da União para o exercício de 2020. a) Gestão/Unidade: 26101; b) Fonte: 0100915066; 
c) PTRES: 186233; d) Elemento de Despesa: 339030; e) PI: MSS45G01CVN. 

16. DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

16.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração convocará o licitante vencedor para retirada 
da autorização de fornecimento (de acordo com o art. 62 da Lei nº 8.666/1993), dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias contados do recebimento da comunicação oficial, a fim de formalizar o compromisso assumido pelas 
partes. O documento é vinculado à proposta e aos termos do edital independentemente de transcrição. O 
prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado durante o seu 
transcurso pela parte interessada e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

16.2. Se o licitante vencedor desistir de retirar a autorização de fornecimento, ou ainda, deixar de cumprir a 
exigências relativas à apresentação da documentação exigida para a contratação, na forma disposta neste 
Edital, sem justificativa, tempestiva e por escrito, aceita pela UFPA, restarão caducos os seus direitos de 
vencedor, sem prejuízo de serem aplicadas, as sanções previstas neste. Nesta hipótese, poderá ser 
convocado outro licitante para a retirada da autorização de fornecimento, obedecida a ordem de classificação, 
após a comprovação dos requisitos habilitatórios e aceitação. 

16.3. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante recebimento pelo fornecedor da autorização 
de fornecimento e Nota de Empenho. A Nota de Empenho será emitida pela UFPA de acordo com as 
disposições deste Edital, seus anexos e conforme a proposta da licitante vencedora, que farão parte 
integrante da mesma, independente de transcrição. 

16.4. A Nota de Empenho será enviada através de e-mail (Informado no ato de apresentação de proposta de 
preços formal), juntamente com a Autorização de Fornecimento (AF) / Ordem de Serviço (OS), a qual deverá 
ser devolvida datada e assinada pelo representante da empresa, no prazo de 07 dias corridos, a contar da 
data de recebimento do e-mail, iniciando assim, a contagem do prazo de entrega do material / execução do 
serviço. 

16.5. Serão realizadas 03 (três) tentativas de envio, sendo que, a terceira será acompanhada de ofício, 
indicando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a devolução da AF assinada pelo representante da 
empresa, sob pena de descumprimento dos termos contidos no edital e na Legislação vigente. 

16.6. Caso tal solicitação não seja atendida, será instaurado processo com vista à aplicação das penalidades 
previstas no instrumento convocatório e/ou legislação vigente, respeitando-se o direito ao contraditório e a 
ampla defesa. 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1. Executada a Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço, o respectivo objeto será recebido: a) 
PROVISORIAMENTE, imediatamente após efetuada a entrega, para aferição e verificação da conformidade 
com as especificações, bem como a qualidade dos mesmos; b) DEFINITIVAMENTE, em até 30 (trinta) dias 
corridos após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente aceitação, podendo ser 
prorrogado por mais até 60 dias, para a análise da conformidade com vistas às especificações contidas no 
termo de referência. Se, até o fim do recebimento definitivo, constatar-se que o objeto está em desacordo 
com a proposta, após a notificação por escrito à empresa vencedora, serão interrompidos os prazos de 
recebimento e suspenso o ateste da nota fiscal, até que seja a sanada a situação.  

17.2. Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a EMPRESA FORNECEDORA deverá proceder à 
substituição, sem qualquer ônus para a UFPA e dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis de sua ocorrência. Na ocorrência desta 
hipótese, a empresa providenciará, através de representante credenciado, a retirada no local onde foi 
realizada a entrega do objeto da licitação, no prazo máximo de 48 horas após o recebimento de comunicação. 

17.3. O objeto deste certame deverá ser apresentado, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura (mínimo de duas 
vias), nas dependências da UFPA (Almoxarifado Central), Campus Básico, Belém, situado Rua Augusto Corrêa, 
n º01, Bairro: Guamá, CEP: 66075-900, no horário de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h, dentro do prazo 
de entrega previsto na proposta, diretamente ou por quem vier a indicar, desta UFPA que atestará o objeto 
desta licitação e encaminhará a PROAD para pagamento. O transporte do material deverá ser feito conforme 
as exigências do objeto. Na nota fiscal deverá conter obrigatoriamente o prazo de garantia do produto 
ofertado. 

17.4. A empresa vencedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para a UFPA, independentemente de ser 
ou não fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, quaisquer 
irregularidades ou divergências com as especificações constantes do Anexo I do Edital, ainda que constatados 
depois do recebimento e/ou pagamento. Em havendo descontinuidade do objeto do certame, a empresa 
vencedora deverá comunicar tal fato à UFPA, devendo juntar declaração da empresa vendedora ou do próprio 
fabricante, de que não mais produz o objeto licitado, enviando os documentos que se fizerem necessários do 
produto que pretende fornecer em substituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço seja superior 
ao constante de sua proposta, ficando a critério desta IFES aceitá-lo ou não. 

18. DO PAGAMENTO 
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18.1. O pagamento será creditado em favor da empresa vencedora por meio de ordem bancária, em qualquer 
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da 
conta corrente na qual deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a execução 
do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo setor competente. 

18.2. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao SICAF (via ON LINE) com resultado 
favorável e apresentação de documentos comprobatórios. A UFPA também poderá deduzir do montante a 
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos 
deste Pregão. 

18.3. Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal de Fatura devidamente atestada, o valor devido 
pela UFPA, será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação vigente. No caso de incorreção nos 
documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de Serviços/Fatura, serão os mesmos restituídos à 
adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a UFPA, por quaisquer encargos resultantes de 
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

18.4. Para efeito de pagamento, a UFPA procederá às retenções tributárias e previdenciárias previstas na 
legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. A UFPA se reserva ao direito de recusar a efetivação do 
ateste se, no ato da atestação do objeto, este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas 
neste Edital Convocatório. 

19. DA SUSTENTABILIDADE 

19.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações voltadas para a 
sustentabilidade ambiental, sugerindo aos participantes, a apresentação de documentos físicos, copiados ou 
impressos, preferencialmente em papel reciclado, e de forma a não frustrar a competitividade. Considerando 
que a proteção ao meio ambiente é diretriz constitucional - artigo 225 da Constituição Federal de 1988, de 
todos aqueles que exercem atividade econômica (artigo 170, inciso VI), deve a Administração Pública, de 
assegurar a utilização deste princípio. Assim, a UFPA sempre busca o objeto de menor impacto ambiental. 

19.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente licitação observará 
também os critérios elencados na Instrução Normativa n° 01/2010 do MPOG e no art. 4º do Decreto nº 
7.746/2012 (alterado pelo Decreto 9.178/2017), de que os materiais apresentem, na medida do possível, as 
diretrizes sustentáveis de: baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
preferência dos materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local; maior vida útil e menor custo de 
manutenção do bem e da obra. Utilizar matéria-prima com produtos sustentáveis (tintas, vernize e adesivos à 
base de água ou óleo vegetal); seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), obedecendo as 
seguintes ações: evitar, reduzir, reutilizar, reciclar, incinerar com recuperação energética e, realizar a 
disposição final adequada dos rejeitos. 

19.3. O fornecedor no momento do recolhimento dos resíduos dos materiais consumidos e por ele fornecidos 
deverá apresentar documento probatório de que o referido lixo está sendo tratado e destinado, conforme a 
legislação ambiental para o caso, inclusive, informando o local onde será destinado e/ou tratado o lixo, bem 
como o nome da pessoa (jurídica ou física) responsável pelo controle e destinação dos referidos materiais 
caso não seja executado/realizado pelo próprio fornecedor. 

19.4. A comprovação do disposto neste item (da sustentabilidade) poderá ser feita mediante apresentação de 
meio de prova que ateste que o cumprimento das exigências de sustentabilidade, conforme art. 8º do Decreto 
nº 7.746/2012 (alterado pelo Decreto n° 9.178/2017), dentre outros vigentes, podendo utilizar o modelo 
constante no anexo II deste Edital. 

19.5. Quando couber, o licitante deverá comprovar, que o fabricante do produto por ele ofertado está 
devidamente registrado junto ao CTF/IBAMA, quando for exigível o CTF do fabricante, baseado na legislação 
do Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – 
CTF/APP, de acordo com o previsto nos arts. 17, II, art. 17-c e Anexo VIII (especialmente o item 5 deste anexo, 
além de outros, no que couber), todos da Lei nº 6.938/1981; e art. 2º, I, a, art. 10, I, e Anexo I, todos da IN 
IBAMA nº 06/2013; afim de garantir o objetivo da sustentabilidade nas licitações; com referência também ao 
Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da CGU/AGU. 

20. SANÇÕES 

20.1. Adota-se como critério de justiça e obediência ao princípio jurídico da razoabilidade, o escalonamento e 
tipificação de eventos sancionáveis em editais de pregão, abaixo descritos, garantindo o direito de exercício 
prévio de ampla defesa nos processos de sancionamento com o impedimento de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atendendo à recomendação constante no subitem 9.5.1.1 do 
Acórdão TCU/Plenário nº 1.793/2011, art. 7° da Lei nº 10.520/2002, com respectivos prazos de duração: 

EVENTOS: SANÇÕES QUE SERÃO APLICADAS: 
I- Forjar a classificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte para obtenção de 
tratamento favorecido em licitações incentivadas 
ou não. 

1. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) 
ano. Acórdão TCU/PL nº 3074/2011. 
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II- Descumprir prazos estabelecidos pelo 
pregoeiro durante a sessão de licitação para 
qualquer manifestação na sessão pública, gerando 
tumulto e atrasos no certame.  

2. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 4 
(quatro) meses. 

III- Desistir do lance, sem justificativa, durante a 
sessão pública ou não mantiver a proposta na fase 
de aceitação. 

3. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) 
meses. 

IV- Não apresentar ou deixar de apresentar 
documentação solicitada no edital na fase de 
aceitação da proposta, habilitação ou na 
contratação. 

4. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) 
meses. 

V- Apresentar proposta comercial em desacordo 
com o Edital, ocasionando a frustração do certame 
em qualquer sentido. 

5. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) 
ano. 

VI- Apresentar documentação falsa durante a 
licitação ou contratação. 

6. Impedimento de licitar pelo período de no mínimo 5 (cinco) 
anos. 
7. Comunicar ao Ministério Público Federal para apurações de 
sanções de ordem penal. 

VII- Não manter as condições habilitatórias 
durante a execução do contrato.  

8. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) 
meses. 

VIII- Não retirar a nota de empenho/não 
assinatura da Ata. 

9. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) 
ano. 
10. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

IX- Entregar o objeto fora do prazo estabelecido 
no edital e termo de referência. 

11.  Advertência; 
12. Multa de, no mínimo, 0,5 % (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

X- Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado, durante a contratação. 

13. Advertência; 
14. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 1 (um) 
ano. 
15. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

XI- Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. 

16. Advertência; 
17. Multa de, no mínimo, 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

XII- Deixar de realizar ou atrasar a instalação ou 
montagem do (s) equipamento (s) quando previsto 
no edital e termo de referência.  

18. Advertência; 
19. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 6 (seis) 
meses. 
20. Multa de, no mínimo, 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do equipamento. 

XIII- Deixar de entregar documentação original 
exigida neste Edital durante a licitação ou 
contratação, quando solicitado. 

21. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou 
lote. 

XIV- Comportar-se de modo inidôneo na licitação 
ou contratação, causando prejuízo a 
Administração ou demonstrando ofensa ao 
ordenamento jurídico, ao regramento do edital, 
aos licitantes, à Administração e à sociedade. 

22. Impedimento de licitar pelo período de, no mínimo, 2 (dois) 
anos. 
23. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

XV- Cometer fraude fiscal durante a licitação ou 
contratação. 

24. Impedimento de licitar por 5 (cinco) anos. 
25. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
26. Comunicar ao Ministério Público Federal. 

XVI- Não recompor níveis de serviços acordados, 
quando esgotados os sancionamentos próprios, 
regulares e inerentes aos monitoramentos 
técnico-operacional e administrativo do 
gerenciamento contratual  

27. Impedimento de licitar com a UFPA pelo período de, no 
mínimo, 1 (um) ano. 

XVII- Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital da 
presente licitação, em que não se comine outra 
penalidade. 

28. Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 2 (dois) 
anos. 

XVIII- Não celebrar contrato, em convocação 
dentro do prazo de validade de proposta. 

29. Impedimento de Licitar com a União por, no mínimo, 
1(um) ano. 
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XIX- Inexecução total, previsto na Lei 8666/93 e 
Lei 10.520/2002. 

30. Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 2 (dois) 
anos. 

31. Multa de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do contrato/nota de empenho ou valor da parcela. 

XX- Inexecução parcial do objeto previsto na Lei 
8666/93 e Lei 10.520/2002. 

32. Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 1 (um) 
ano. 
33. Multa de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte não executada. 

XXI- Denegrir ou caluniar equipes técnica e de 
pregoeiro, bem como pessoas que integram os 
processos da UFPA, em razão de denúncias sob a 
acusação de direcionamento de certame, sem a 
apresentação de provas pertinentes ou a 
apresentação de provas infundadas, em processo 
administrativo instaurado. 

34. Impedimento de licitar com a Administração Pública 
Federal pelo período de 5 (cinco) ano. 

XXII- Descumprimento das especificações 
técnicas de sustentabilidade aceitas e declaradas. 

35. Impedimento de licitar com a UFPA por, no mínimo, 2 (dois) 
anos. 

XXIII- Cometer fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos. 

36. Declaração de inidoneidade.  

XXIV- Demonstrar não possuir idoneidade para 
contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

37. Declaração de inidoneidade. 

XXV- Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório 
público. 

38. Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício 
anterior ao da instauração do processo administrativo. 
39. Publicação extraordinária da decisão condenatória. 

XXVI- Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório 
público. 

40. Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício 
anterior ao da instauração do processo administrativo. 
41. Publicação extraordinária da decisão condenatória. 

XXVII- Criar, de modo fraudulento ou irregular, 
pessoa jurídica para participar de licitação pública 
ou celebrar contrato administrativo; 

42. Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício 
anterior ao da instauração do processo administrativo. 
43. Publicação extraordinária da decisão condenatória. 

XXVIII- Manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública 

44. Multa de até 20% do faturamento bruto do último exercício 
anterior ao da instauração do processo administrativo. 
45. Publicação extraordinária da decisão condenatória. 

 
20.2. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente 
fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da UFPA que deverá examinar a legalidade da 
conduta da empresa. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela UFPA, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas. 

20.3. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a UFPA 
poderá proceder a rescisão unilateral do compromisso, hipótese em que a empresa vencedora também se 
sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital. Na ocorrência de falha maior poderá também ser 
aplicada a penalidade de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

20.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela UFPA ou cobradas 
diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às 
demais sanções previstas neste Edital. 

20.5. O licitante/contratado será informado que está passível da aplicação da sanção e terá o direito de 
exercer a defesa prévia no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada 
de documentos, conforme disposto no art. 38 da Lei nº 9.784/1999.  

20.5.1. Transcorrido o prazo de defesa prévia com ou sem manifestação, o processo será 
encaminhado para as análises devidas e para posterior decisão sobre a aplicação da sanção pela autoridade 
superior. 

20.6. Após a decisão sobre aplicação de qualquer penalidade ou não, o licitante ou contratado será 
comunicado e poderá, quando for o caso, impetrar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis. As razões do 
recurso serão novamente analisadas, agora em segunda instância no âmbito da UFPA (Conselho Superior de 
Administração – CONSAD), o qual decidirá pela manutenção ou não da decisão da autoridade superior. 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela autoridade competente no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e outros sistemas, e no caso de impedimento de licitar e 
de contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital, na Ata e nas demais cominações legais.  

21. DA APROVAÇÃO JURÍDICA DA MINUTA DO EDITAL 

21.1. A minuta do presente Edital foi examinada e aprovada, nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da 
Lei nº. 8.666/1993, pela Procuradoria Federal da Universidade Federal do Pará, que é um órgão vinculado a 
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Advocacia Geral da União e que assessora esta Instituição, conforme art. 131 da CF/1988. 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Havendo divergência na descrição dos itens contidos no Edital e no PORTAL DE COMPRAS, 
os licitantes devem considerar a descrição contida ANEXO I do EDITAL (Termo de Referência). 

22.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

22.3. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela 
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias 
autenticadas em papel. 

22.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em sentido 
contrário.  Fica assegurado à UFPA o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer 
tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, com a garantia ao 
contraditório e a ampla defesa, na forma da legislação vigente.  

22.5. O pregoeiro se reserva na prerrogativa de suspender o pregão a qualquer momento para diligenciar no 
que concerne a esclarecer ou complementar a instrução do processo, ou a atender quaisquer aspectos das 
propostas das licitantes, inclusive fixando prazo, via chat do PORTAL DE COMPRAS, para resposta dos 
licitantes quando lhes for solicitada quaisquer informações ou documento. Caso, o licitante detentor da 
melhor proposta seja convocado para enviar amostra, deve atentar para as condições estabelecidas no edital, 
anexos e chat. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na UFPA. O Foro para dirimir 
os possíveis litígios que decorrerem deste processo será o da Justiça Federal da 1ª Região, Seção Judiciária de 
Belém, Estado do Pará, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

22.7. Integram este Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos: 

ANEXO I   - Termo de Referência 

ANEXO II  - Modelo de Declaração Habilitatória 

ANEXO III - Modelo de Autorização de Fornecimento 

ANEXO IV  - Modelo Sugerido de Proposta de Preços 
 
 
 
 

Belém-Pa, 22 de junho de 2020. 
 
 
 
 

João Cauby de Almeida Júnior 
Ordenador de Despesas 

Pro-Reitor de Administração 
Autoridade Competente 

 
 
 

Acompanhe as sessões públicas no link: http://www.comprasgovernamentais.gov.br selecionando as opções: 
 Consultas > Compras Governamentais > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “153063”. 

O edital e anexos estão disponíveis para download no mesmo endereço eletrônico, selecionando as opções: 
 Consultas > Compras Governamentais > Licitações > Aviso de Licitações > Cód. UASG “153063”. 

Também disponível no endereço: http://www.proad.ufpa.br, opção “Licitações”. 

 
“ . . .Antes de imprimir  este  documento,  pense sobre necessidade,  custo e  relevância do documento,  

vis lumbrando os  preceitos de susten tabi l idade ambiental ,  ut i l ize papel  recic lado .” 

 Colabore com o Meio Ambiente, nem tudo precisa ser impresso... 
 

“Este documento foi elaborado utilizando a fonte ecológica de impressão, “Ecofont Vera Sans”, que objetiva a impressão sustentável. 
Disponível em: http://www.agu.gov.br/interna/ecofont/index“ 

http://www.agu.gov.br/interna/ecofont/index
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Av. Augusto Corrêa nº 1, Bairro do Guamá - CEP: 66075-900 

Fones: (91) 3201-8224 e (Fone/fax) 3201-8225 -      E-mails: jrvieira@ufpa.br 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
LABORATÓRIO DE GENÉTICA HUMANA E MÉDICA 

 
ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1.Objeto 

 
Aquisição MATERIAL LABORATORIAL DE CONSUMO, para o Laboratório de Genética Humana e 

Médica do Instituto de Ciências Biológicas, sob responsabilidade do professor Jose Ricardo  dos Santos 
Vieira, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo CoronaVírus, causador da COVID-19, com intuito de atender às demandas desta da Universidade 
Federal do Pará, tipo menor preço por POR LOTE (exceto os itens 23, 26 e 27 que serão por item), 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento. 
 
2.Objetivo da Contratação 

 
Adquirir insumos de laboratório para a melhoria do diagnóstico da COVID-19. 

 
3.Justificativa 

 
Garantir a capacidade analítica do Laboratório de Genética Médica e Humana do ICB/UFPA em 

apoio às ações de combate à COVID-19 no estado do Pará. 
 
4.Valor Total Estimado da Contratação 

 
O valor total estimado do contrato é R$ 258.147,34 
 

5.Especificação e quantidade dos materiais 
 

Item DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UND. QTD 
Valor 

Unitário(R$) 

Valor 
Estimado 
Total(R$) 

1 

Ponteira VertexTM 10 μl low retention, 
descartável, com filtro, marca SSI, incolor, em 
resina grau médico (polipropileno puro); Com filtro 
hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno 

(HDPE); Volume de 0,1 a 10 μl; Low retention: 
feita em resina NoStick® livre de nucleases 
(DNase e RNase), DNA e 

pirogênios; Embalagem e 01 pacote com 1000 
ponteiras. 

pacote 20 380,00 7.600,00 

2 

Ponteira descartável 10 µL Bioclean universal 
com filtro, pré-esterilizada em rack, marca Rainin, 
modelo RT-10F. 100% inertes, livres de DNA, 
DNAse, RNAse, ATP, pirogênicos, inibidores de 
PCR, aditivos e contaminantes bioativos; 
fabricadas em polipropileno virgem, com 99,9 % 
de pureza; filtro de polietileno puro, livre de 
aditivos ou contaminantes; pré-esterilizada por 
raios gama; formato cônico (universal), cor natural 
(sem aditivos e/ou corantes); volume máximo de 
10 μL; embalagem em rack contendo 96 
ponteiras. 

rack 10 64,00 640,00 

mailto:jrvieira@ufpa.br
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3 

Ponteira VertexTM 100 μL low retention, 
descartável, com filtro, marca SSI; Incolor, em 
resina grau médico (polipropileno puro); filtro 
hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno 
(HDPE) que protege a amostra e a pipeta; feita 
em resina NoStick® isento de nucleases (DNase e 
RNase), DNA e pirogênios; embalagem de 01 
pacote com 1000 ponteiras. 

pacote 18 428,71 7.716,78 

4 

Ponteira Vertex TM 100 μL low retention, 
descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, 
em resina grau médico (polipropileno puro); filtro 
hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno 
(HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta 
de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios 
e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 
96 ponteiras. 

rack 10 64,88 648,80 

5 

Ponteira Vertex TM 200 μL low retention, 
descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, 
em resina grau médico (polipropileno puro); filtro 
hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno 
(HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta 
de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios 
e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 
96 ponteiras. 

rack 18 428,71 7.716,78 

6 

Ponteira Vertex TM 200 μL low retention, 
descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, 
em resina grau médico (polipropileno puro); filtro 
hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno 
(HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta 
de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios 
e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 
96 ponteiras. 

rack 10 60,32 603,20 

7 

Ponteira Vertex TM 1000 μL low retention, 
descartável, com filtro, estéril, marca SSI, incolor, 
em resina grau médico (polipropileno puro); filtro 
hidrofóbico sem aditivos, feito em polietileno 
(HDPE); feita em resina NoStick®; estéril; isenta 
de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios 
e inibidores de PCR; embalagem de 01 rack com 
96 ponteiras. 

rack 17 453,33 7.706,61 

8 

Ponteira descartável bioclean universal com filtro 
1000 µL, pré-esterilizada em rack, marca rainin, 
modelo RT-1000F; 100% inertes, livres de DNA, 
DNAse, RNAse, ATP, pirogênicos, inibidores de 
PCR, aditivos e contaminantes bioativos; 
fabricadas em polipropileno virgem, com 99,9 % 
de pureza; filtro de polietileno puro, livre de 
aditivos ou contaminantes; pré-esterilizada por 
raios gama; formato cônico (universal); cor natural 
(sem aditivos e/ou corantes); volume máximo de 
1000 μL; embalagem em racks contendo 96 
ponteiras cada. 

rack 10 64,01 640,10 

9 

Microplaca para PCR meia borda, borda elevada, 
para 7500, Veriti e 3500 da Applied, incolor, 96 x 
0,2mL, modelo UltraFlux®, descartável marca 
SSI; incolor, em resina de grau médico 
(polipropileno puro); com borda elevada; volume: 
0,2 ml; 96 posições; meia borda; autoclavável; 
adequado para PCR em tempo real; indicado para 
equipamento de PCR em tempo real modelo 
7500; isento de nucleases (DNase e RNase), 
DNA, pirogênios e inibidores de PCR; embalagem 
em 01 pacote com 10 placas. 

pacote 60 201,22 12.073,20 

mailto:jrvieira@ufpa.br
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10 

Adesivo óptico para selagem de microplacas de 
PCR em tempo real modelo UltraFlux®, 
descartável; incolor feito em poliéster - máxima 
claridade; adesivo siliconado; indicado para 
aplicações de PCR em tempo real; faixa de 
temperatura de trabalho: -40 °C a +120 °C; isento 
de nucleases (DNase e RNase), DNA, pirogênios 
e inibidores de PCR; embalagem em pacote com 
100 unidades. 

caixa 6 795,00 4.770,00 

11 

Rack para PCR com tampa, empilhável, acomoda 
96 x 0,2 mL - tubos, strips, placas; empilhável; 
fabricado em polipropileno; suporta temperaturas 
entre -90 e +121°C; dimensões: 138 x 98 x 39 
mm; embalagem em caixa com 01 unidade. 

caixa 10 35,00 350,00 

12 

Microtubo tipo eppendorf, descartável, volume até 
1,5 mL marca SSI, com as seguintes 
características: - Incolor, em resina de grau 
médico (polipropileno puro); suporta força de 
centrifugação de 35.000 xg; temperatura de 
trabalho permitida: -90 até 121°C; autoclavável; 
superfície para anotações; isento de nucleases 
(DNase e RNase), DNA e pirogênios; embalagem 
em 01 pacote com 500 tubos. 

pacote 60 110,00 6.600,00 

13 

Microtubo tipo eppendorf, descartável, volume até 
2,0 mL, marca SSI, com as seguintes 
características: - Incolor, em resina de grau 
médico (polipropileno puro); suporta força de 
centrifugação de 35.000 xg; temperatura de 
trabalho permitida: -90 até 121°C; autoclavável; 
superfície para anotações; isento de nucleases 
(DNase e RNase), DNA e pirogênios; embalagem 
em 01 pacote com 500 tubos. 

pacote 60 134,00 8.040,00 

14 

Micropipeta de alta precisão manual 1000 µL, 
monocanal, com RFID e porta-cone universal 
MODELO PIPET-LITE SL-1000XLS+, RAININ; 
faixa de volume de 100 μL - 1.000 μL; 
autoclavável. 

unidade 3 1.808,00 5.424,00 

15 
Micropipeta multicanal premium black 8 canais 0,5 
- 10 µL (KASVI) 

unidade 2 4.890,00 9.780,00 

16 
Micropipeta multicanal premium black 8 canais 20 
- 200 µL (KASVI) 

unidade 2 4.890,00 9.780,00 

17 

Luva para procedimento não cirúrgico, material 
100% nitrile, tamanho médio, características 
adicionais: sem pó, antiderrapante, estéril, tipo 
ambidestra. 

unidade 5000 0,37 1.850,00 

18 
Luva para procedimento não cirúrgico, material 
100% nitrile, tamanho G, características: 
adicionais sem pó, antiderrapante, estéril. 

unidade 2000 0,27 540,00 

19 

Máscara descartável uso geral, material TNT 
(tecido não tecido), tipo fixação alças em elástico 
nas extremidades, embalagem em caixa com 50 
unidades 

caixa 30 40,00 1.200,00 

20 

Touca hospitalar, material: não tecido 100% 
polipropileno, modelo com elástico em toda volta, 
gramatura cerca de 20 g/m2, tamanho único, tipo 
uso descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, 
unissex, embalagem em caixa com 100 unidades. 

caixa 5 10,90 54,50 

21 

Avental cirúrgico descartável em TNT, tamanho 
ÚNICO, manga longa, de tiras, gramatura 40 ( 
g/m2 ), polipropileno, descartável, na cor branca, 
pacote com 10 unidades, com punhos elásticos.  

unidade 100 17,10 1.710,00 

mailto:jrvieira@ufpa.br
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22 

Protetor facial, material:acrílico, cor:incolor, 
material coroa:plástico, características 
adicionais:tamanho único, anatômico, convexo, 
coroa ajustável 

unidade 20 12,40 248,00 

23 

Swab, material haste plástica, tipo: ponta em 
Rayon, apresentação embalagem individual em 
papel grau cirúrgico, esterilidade estéril, tipo de 
uso descartável. 

unidade 1000 0,44 440,00 

24 
Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% 
(70°gl), apresentação gel 

galão 
de 5L 

2 59,90 119,80 

25 Água sanitária, tipo comum, embalagem com 1 L unidade 31 1,47 45,57 

26 
Marstermix TAQPATH 1STEP RT QPCR MM 10 
mL 

Kit 2 19.375,00 38.750,00 

27 

ALCOOL ETILICO (ANIDRO) ABS.PA 99,8% - 
99.80 % ONU - 1170 ALCOOL ETILICO OU 
SOLUÇÃO Nro Risco – 33 P.M - 46,07g/mol 
Fórmula - C2H6O NCM - 2207.10.10 Produto 
controlado por: Secretaria segurança pública 
DENSIDADE: 0.79 
Forma de apresentação: Bombona de 50 litros 

Litro 10.000 12,31 123.100,00 

 TOTAL R$ 258.147,34 

 
LOTE 01: Correspondem aos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

LOTE 02: Correspondem aos itens: 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

LOTE 03: Correspondem aos itens: 24 e 25. 

ITENS: 23, 26 e 27. 

6.Prazo de garantia 
 
O prazo de garantia de todos os itens será de no mínimo 12 meses, contados a partir da data do 

recebimento definitivo do produto, com atendimento on site. 
 

7.Local e Prazo de entrega 
 
O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original de fábrica, acompanhado de Nota 

Fiscal/Fatura, no ALMOXARIFADO CENTRAL, com posterior direcionamento ao Laboratório de Genética 
Humana e Médica do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, no horário de 08:00 às 14:00 e das 14:00 às 
16:00, no prazo de entrega de no máximo 15 (quinze) dias. 

 
8.Condições gerais 

 
Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a 

especificação e unidade de fornecimento dos materiais constantes no item 5 deste Termo, indicando 
expressamente marca/fabricante e modelo do(s) produto (s). 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela 
prevista na legislação em vigor. 
 

Responsável pelas informações: Prof. Dr. José Ricardo dos Santos Vieira (e-mail: jrvieira@ufpa.br) 

mailto:jrvieira@ufpa.br
mailto:jrvieira@ufpa.br
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U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D O  P A R Á  

P R O - R E I T O R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  
D I R E T O R I A  D E  C O M P R A S  E  S E R V I Ç O S  

 
AANNEEXXOO  IIII    

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 

A Empresa ............. (nome da empresa)..............., inscrita no CNPJ n°................................,.(endereço 

completo) ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade  n°............................ e do CPF no .........................,  

 

DECLARA, sob a participação no Pregão Eletrônico Tradicional nº XX/2020, diante as penalidades da 

Lei: 

 

1 – COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE: Na qualidade de proponente do certame, atendemos aos 

critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente, conforme 

estabelece a IN n° 01/2010, Decreto nº 7.746/2012, nos casos em que a referida instrução se aplicar ao 

objeto. Declaramos também, em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a empresa está ciente 

de sua responsabilidade ambiental e que cumpri a legislação específica para a atividade que desenvolve e, 

adota práticas ecologicamente corretas, tomando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou 

reparar os impactos resultantes de sua atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos 

responsáveis. 

 

Local, .......de.....................de 2020. 
 [Razão social da empresa - CNPJ] 
Representante legal:  [nome completo] 
RG:   [número e órgão emissor]  /   CPF:  [número] 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS 
 

ANEXO III 
Autorização de Fornecimento Nº  XXX/2020 

Belém, xx de xxxxxxxx de 2020. 
Processo No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Referência: Pregão Eletrônico no xx/2020 
Assunto: xxxxxxxxxxx. 
Á firma: ........................................................ 
 
  Prezado(a) Senhor(a), 
 

Em decorrência do processo Licitatório nº.xx/2020 Modalidade Pregão Eletrônico para ........................, tipo 
Menor Preço...................., no qual essa firma consta como adjudicatária, consolidado o registro na Nota de 
Empenho nº.  xxx de xxx/2020, no Valor de R$ xxx (xxxx), e, na forma do art. 62, da Lei n. 8.666/93, que faculta a 
substituição do Contrato por outro instrumento hábil, estamos encaminhando o presente documento, relativo à 
contratação em epígrafe, 

Consoante Edital Convocatório, e detalhado na proposta de V.Sa. o objeto do pregão supracitado deverá ser 
entregue no prazo de até xx (xxxx) dias a partir da data do recebimento deste documento e nota de empenho, 
obedecendo ao Instrumento Convocatório e seus Anexos. 

Cumpre-nos informar que antes da efetivação do pagamento e, na forma prevista na legislação e no Edital 
convocatório, o aludido pagamento só será efetuado mediante atestado comprobatório da entrega do(s) objeto(s), 
bem como, consulta "on line", da situação cadastral dessa Empresa, ficando o referido pagamento suspenso, no 
caso de haver alguma pendência no SICAF. 

Para controle de V.Sa. informamos ainda que, pela legislação vigente, caso ocorra atraso no fornecimento 
do objeto, a empresa contratada estará sujeita, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, as 
penalidades constantes no Edital, e demais disposições gerais, estão dispostas no instrumento convocatório 
máximo deste certame licitatório, que é parte integrante desta Autorização, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. Pagamento de multa moratória simples, equivalente a 0,5% (cinco décimos 
por cento), do valor do fornecimento em atraso, se for o caso, por dia que ultrapassar o respectivo prazo, 
observando o limite de 20 (vinte) dias, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, 
devidamente comprovado e acatado pela Administração. 

Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a UFPA poderá 
proceder a rescisão unilateral deste instrumento, hipótese em que o FORNECEDOR também se sujeitará às 
sanções administrativas previstas no Edital e na legislação. 

A Nota de Empenho será enviada através de e-mail (Informado no ato de apresentação de proposta de 
preços formal), juntamente com a Autorização de Fornecimento (AF), a qual deverá ser devolvida datada e 
assinada pelo representante da empresa, no prazo de 07 dias corridos, a contar da data de recebimento do e-mail, 
iniciando assim, a contagem do prazo de entrega do material / execução do serviço. Na nota fiscal deverá conter 
obrigatoriamente o prazo de garantia do produto ofertado. 

Serão realizadas 03 (três) tentativas de envio, sendo que, a terceira será acompanhada de ofício, indicando 
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a devolução da AF assinada pelo representante da empresa, sob pena de 
descumprimento dos termos contidos no edital e na Legislação vigente. Caso tal solicitação não seja atendida, será 
instaurado processo com vista à aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e/ou legislação 
vigente, respeitando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Informamos ainda a V.Sa., que a inobservância aos prazos e obrigações estipulados no Edital do Pregão 
Eletrônico nº xx/2020 implicará as penalidades previstas no art. 49 do decreto nº 10024/2019 e art. 87, e seus 
parágrafos, da Lei n. 8.666/93. 

Finalmente, informamos que a contratação deverá ser cumprida em estrita observância à Lei n. 8.666/93 e 
suas alterações, devendo V.Sa. apor o "De acordo", na cópia deste expediente, o qual deverá ser devolvido no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias a esta Universidade, para ulteriores providências, 

Cordialmente, 
xxxxxxxxxxxxx 

Pró-Reitor de Administração 
 

De acordo 
Em: ........./........./......... 
______________________________ 
Nome da Empresa: 
CPNJ: 

Universidade Federal do Pará / CNPJ: 34.621.748.0001-23 
End: Av. Augusto Corrêa nº 1 – CEP: 66075-900 / Guamá / Cidade: Belém-Pa./ Fones: (91) 3201-8229/8228  

E-mail: xxxxxxxxxxx@ufpa.br 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE COMPRAS E SERVIÇOS 

ANEXO IV 
Modelo Sugerido de Proposta Comercial 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Á 
Universidade Federal do Pará 
Pregão Eletrônico: xx/2020 – Pregoeiro xxxxxxx 
Processo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Razão social da empresa: _________ 
CNPJ: _____ 
Endereço: _____ 
Telefone: (__) ____-____  – Fax: (__) ____-____ – Celular: (__) ____-____ 
Email: ____ _@____.com.br 
Banco: ____; Agência: ____; C/C: ______ 
Representante da empresa: Nome ____________; Telefone: ____-____;  
Email: _____@_____.com.br 
 
Para os fins de  participação no Pregão Eletrônico Tradicional nº xx/2020, 
apresentamos: 

 
Lote  (quando for o caso)_ 

ITE
M OBJETO Especificação UND QTD 

VALOR 
UNT 

VALOR 
TOTAL 

X  

 

  R$  R$  

Valor Total do Lote  (quando for o caso) R$___,__ 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias GARANTIA/VALIDADE: xx ano 
PRAZO DE ENTREGA: xx dias   

 Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, 
seguros, taxas e contribuições, alimentação, transporte e seguro até o destino, lucro e 
demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título. 

 

Local, .......de.....................de 2020. 

 
Assinatura do representante da empresa 
Representante legal:  [nome]; Número Identificação: 

O B S :  N Ã O  S E R Á  A C E I T A  A  D E S C R I Ç Ã O  “ C O N F O R M E  O  E D I T A L ” .  
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