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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2015 - FADEPE/JF 

 

Processo nº: 1231/2015 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data: 30 de Julho de 2015 

Horário: 09h00 (nove horas - horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

           A FADEPE/JF – Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão, 

mediante o(a) pregoeiro(a) formalmente designado(a) pela Portaria nº 031/2014-DE, de 19-09-

2014 torna público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local acima 

indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

          O procedimento licitatório obedecerá integralmente às disposições contidas na Lei nº 

10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006 (com as alterações da Lei 

Complementar nº 147/2014); e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e demais normas que regem 

a espécie, subordinada às condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1 O objeto deste processo é a aquisição de materiais de iluminação tudo conforme as 

especificações descritas no Anexo I. 

1.1.1 As aquisições, objeto desta licitação, visa atender ao projeto Cine Theatro Central. 

1.2  Em caso de discordância entre as especificações dos equipamentos descritos no 

Comprasnet, e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, ENSINO,  
PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF 

 

Campus da UFJF – Bairro Martelos – Juiz de Fora/MG – Caixa Postal 20040 – CEP 36036-900 
Telefone: (32) 3231-2120 / 3231-2250 – www.fadepejf.org.br 

licitacao3.fadepe@ufjf.edu.br 
 

 

 

2.1  Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que estejam 

obrigatoriamente cadastrados no SICAF. 

2.1.1 Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

2.2  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1  Que não atendam às condições deste EDITAL e não apresentem os documentos 

nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas 

e Ofício competente; 

2.2.2  Que estejam em processo de recuperação extrajudicial, em processo de falência, 

sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

2.2.3  Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso, ou que, por esta, tenham sido declaradas inidôneas, punidas nos termos do Artigo 7° 

da Lei n° 10520/02 c/c o Artigo 28 do Decreto n° 5450/05; 

2.2.4   Estrangeiras que não funcionem no País. 

2.3 O participante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitações previstas no edital; inclusive, aos 

requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006 (considerando, assim, o benefício 

trazido pelo art. 48 I da mesma lei, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014) - para fazer 

jus aos benefícios previstos na referida lei. 

2.4     Os participantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública deste Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de qualquer mensagem, emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

 

III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 5º, Art. 3º do Decreto nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005), no site www.comprasnet.gov.br. 

3.1.1 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

3.2 Os participantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 

junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de 

realização do Pregão. 
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3.3 O credenciamento do participante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (inciso I, art.13, Decreto 5.450/05) que 

também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

participante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05). 

3.5 O uso da senha de acesso pelo participante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à FADEPE/JF, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto 

nº 5.450/05). 

 

IV - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

4.1  A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa dos 

participantes e subsequentes encaminhamentos das Propostas de Preços, discriminando os 

valores unitários e totais, para os itens cotados, até o horário de abertura do Pregão, horário de 

Brasília/DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  

4.2  A especificação clara, completa e minuciosa do objeto ofertado, em conformidade com o 

Anexo I deste Edital, deverá constar obrigatoriamente, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA 

DO OBJETO OFERTADO”, com a marca/modelo e outras informações que julgarem 

pertinentes, no site www.comprasnet.gov.br; sem as quais terão suas propostas 

desclassificadas (exceto em casos de especificações extensas, onde será considerado o 

resumo do item seguido da expressão “tudo conforme edital”). 

 4.2.1 As empresas que simplesmente informarem a descrição “Conforme Edital”, terão 

suas propostas AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADAS.  

 4.2.2 Na “Proposta de Preços”, a ser enviada, conforme item 4.3, deverá constar todos 

os detalhes (especificação completa do objeto, etc.), de forma idêntica à informada ao 

sistema, sob pena de desclassificação, quando houver alguma informação divergente entre o 

Comprasnet e a Proposta enviada. 

4.3 A Proposta de Preços assinada, contendo todas as especificações pertinentes ao 

objeto ofertado, devidamente detalhadas, bem como o valor ofertado (já atualizado com o 

último lance dado), deverá ser formulada e ANEXADA no COMPRASNET, na tela própria, no 

prazo de até 06 (seis) horas do término da etapa de lances da sessão pública, devidamente 

convocado pelo pregoeiro. Qualquer dificuldade ou impedimento no processo de anexação de 
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arquivos no COMPRASNET deverá ser comunicado imediatamente à FADEPE/JF, via e-mail: 

licitacao3.fadepe@ufjf.edu.br, dentro deste mesmo prazo, sob pena de desclassificação 

automática da empresa. 

Posteriormente, poderá, a critério do pregoeiro, ser solicitado o envio dos originais ou cópias 

autenticadas da proposta/documentação completa, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas ao SETOR DE LICITAÇÕES DA FADEPE/JF, no endereço indicado nesse edital; devendo ser, 

neste caso, informado, obrigatoriamente por e-mail (e confirmado o recebimento), o código do 

envio via correios para rastreamento, imediatamente à respectiva postagem. O não 

cumprimento do prazo de entrega da documentação original ou autenticada (48 horas) citada, 

ou o não envio do código de rastreamento no mesmo prazo acima, QUANDO SOLICITADO, 

acarretará na desclassificação automática da empresa e a mesma poderá sofrer punições 

cabíveis. 

4.3.1 A proposta deverá conter: 

4.3.1.1 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da abertura deste Pregão. Caso esse prazo seja omitido, o(a) 

pregoeiro(a) entenderá como sendo igual ao previsto neste subitem. 

4.3.1.2 Preço cotado, onde deverão estar incluídas todas as despesas, de 

qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

4.3.1.3 Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail do participante 

vencedor, código e nome do Banco e da Agência, número da conta-corrente e nome da 

praça de pagamento. 

4.4 Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, a partir do encerramento da fase de 

lances, os participantes poderão, na fase de “Aceitação”, caso o(a) pregoeiro(a) solicite, fazendo 

uso da opção “Convocar Anexo”, selecionando na tela do sistema o fornecedor convocado, 

enviar Arquivo Anexo (Proposta), por item, relativamente ao último lance ofertado.  

4.5 Para garantir a integridade de documentação e da proposta recomenda-se que 

contenham índice e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do 

participante.  

4.6 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas neste Edital.  

4.7 O não envio da proposta não desobriga a empresa da entrega dos materiais 

adjudicados e homologados. 

 

V - DA DIVULGAÇÃO DAS PROSPOSTAS DE PREÇOS 

 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, ENSINO,  
PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF 

 

Campus da UFJF – Bairro Martelos – Juiz de Fora/MG – Caixa Postal 20040 – CEP 36036-900 
Telefone: (32) 3231-2120 / 3231-2250 – www.fadepejf.org.br 

licitacao3.fadepe@ufjf.edu.br 
 

 

 

5.1 A partir das 09h00 (nove horas) do dia 30/07/2015, e em conformidade com o subitem 4.1 

Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico 049/2015 – FADEPE/JF, com a 

divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de 

acordo com o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005. 

5.1.1 Após a abertura, o(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste edital. 

5.1.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes. 

 

VI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

6.1 Iniciada a etapa competitiva, os participantes poderão encaminhar lances para cada item 

cotado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o participante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.1.1 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 

6.2 Os participantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, observado o horário 

fixado e as regras de aceitação dos mesmos. O julgamento dar-se-á pelo menor preço por 

item. 

6.3   Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 

participantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

6.4   No caso de desconexão com o(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos participantes para a recepção dos 

lances. 

6.4.1  O (A) pregoeiro (a), quando possível, dará continuidade à sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.4.2   Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do pregão poderá ser suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do (a) 

pregoeiro (a) aos participantes. 

6.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos participantes, após o que transcorrerá 

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema 

eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.5.1 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o (a) pregoeiro (a) se 

responsabilizará pelo aviso de encerramento aos participantes. 

6.6  O(A) pregoeiro(a) poderá anunciar o participante vencedor imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e 

decisão pelo(a) pregoeiro(a), acerca da aceitação do lance de menor valor. 

6.6.1 Quando houver necessidade de apresentação de amostra/prospectos, ou não for 

possível a conclusão do certame durante a sessão pública, o pregoeiro encerrará a etapa de 

lances, divulgando, posteriormente, o resultado de julgamento. 

6.6.2 Quando solicitado pelo pregoeiro (a) a empresa deverá encaminhar amostra dos 

itens no prazo máximo de três (03) dias úteis, para o endereço: Setor de Licitações/FADEPE – 

Prédio do CRITT – Campus da UFJF – 36036-330 – Juiz de Fora/MG. 

6.7      Os participantes deverão apresentar, ainda, as declarações e demais exigências contidas 

nos subitens 8.5.1 a 8.5.3; 

6.8  IMPORTANTE: ao formularem as propostas, os fornecedores participantes deverão 

oferecer lances no valor total por item, observando que o valor total dividido pelo quantitativo 

requerido não pode resultar num valor unitário que extrapole o número de duas casas 

decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o(a) pregoeiro(a) estará 

autorizado(a) a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor 

unitário (com no máximo duas casas decimais após a vírgula – casa dos centavos), multiplicado 

pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, igual ao valor do último lance ofertado. 

 

 

VII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

7.1   O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação 

mencionado no Inciso I, § 1º do Art. 45 da Lei n

o

 8.666/93, menor preço por item, dentro das 

especificações. 

7.2   O(A) pregoeiro(a) efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo sobre 

aceitação dos preços obtidos. 

7.3  Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o(a) pregoeiro(a) divulgará o resultado do 

julgamento das Propostas de Preços. 

7.4    Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o participante 

desatender às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. 

7.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar 

com o participante, para que seja obtido preço melhor. 

 

VIII - DA HABILITAÇÃO 

   

8.1 O participante interessado em participar do presente Pregão deverá estar cadastrada e 

habilitada nos níveis I, II, III, IV e VI do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

de que trata a IN/MPOG n° 02/10. 

8.2  O cadastramento e a habilitação nos níveis I, II, III e IV do SICAF dar-se-á com a 

apresentação da documentação discriminada na IN/MPOG nº 02/2010, em qualquer unidade de 

cadastramento dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 

localizados nas Unidades da Federação. 

8.3  A habilitação do participante vencedor será verificada “on-line” no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, constituindo irregularidade a indisponibilidade do cadastro 

para consulta, em razão do seu vencimento, desativação, suspensão ou vencimento de qualquer 

certidão referente às fases habilitatórias exigidas nesta licitação. 

8.4 A empresa que optar por não verificar seu cadastro e habilitação no SICAF, deverá 

apresentar toda a documentação abaixo relacionada, na mesma forma e prazo do 

envio/anexação da proposta, devidamente atualizada, após o encerramento da etapa de 

lances, sem a qual será considerada inabilitada, a saber: 

 I – Habilitação jurídica:  

 a) Cédula de identidade; 

 b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 II –   Regularidade fiscal: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União),  Certidão Negativa de 

Débito, junto ao INSS, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do participante, ou 

outra equivalente, na forma da Lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por Lei.  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de 

maio de 1943. (Incluído pela Lei n° 12.440, de 2011) mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, incluída no art.27, IV da Lei 

n°8.666/93 pela Lei n°12.440/11. 

 III - Relativos à Regularidade Fiscal Estadual e Municipal:  

       A regularidade do fornecedor junto ao SICAF considerado isento dos tributos estaduais 

ou municipais, será comprovada mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual 

ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor ou outra equivalente, na forma 

da lei.  

 IV – Qualificação econômico-financeira: 

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

V – Qualificação técnica: 

a) Apresentar CATÁLOGO DOS PRODUTOS. 

8.5 Todos os participantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverão enviar, 

obrigatoriamente, de forma virtual, no momento da elaboração e envio da proposta, os 

seguintes documentos: 

8.5.1 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução 

Normativa nº 02, de 16/09/2009, publicada no DOU, nº 178, seção I, pág. 80, de 17/09/09. 

8.5.2 Declaração de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório e de que estão cientes  da obrigatoriedade de 
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declarar ocorrências posteriores e de que não empregam menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, exceto a partir de 14 

(quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

8.5.3  Declaração do participante enquadrado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, caso tenha intenção de se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido 

na presente licitação, conforme disposto na Lei Complementar n.º 123/06; considerando, assim, 

os benefícios dos artigos 43, § 1º e § 2º e 48 I. 

8.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará os 

participantes às sanções previstas no Art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

8.7  São partes integrantes da habilitação as autorizações, licenças e certificados especificados 

neste Edital. 

8.8  Para todos os efeitos deste item considera-se participante vencedor aquele que ofereceu 

melhor oferta e, sendo esta recusada por qualquer motivo ou sendo este inabilitado, proceder-

se-á à habilitação do detentor do segundo menor preço por item e assim sucessivamente. 

8.9 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no Brasil.  

8.10 A documentação relativa às microempresas e empresas de pequeno porte deverá ser 

apresentada de acordo com o artigo 43, § 1º e § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.11   Com base nos critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos na Instrução 

Normativa nº 01, de 19/01/2010, os materiais que forem utilizados como embalagens ou 

proteção para o transporte deverão ter origem preferencialmente de material reciclado, 

obrigando-se as partes mutuamente a destinarem à reciclagem as embalagens e materiais de 

acondicionamento utilizados. 

8.11.1 Utilizar, no todo ou em parte, material reciclável, atóxico, biodegradável, conforme 

ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2. 

8.11.2  Utilizar preferencialmente produtos que no processo de fabricação foram 

observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação junto ao Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou 

de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

8.11.3  Os materiais utilizados na prestação dos serviços não poderão conter substâncias 

perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 

Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), 

cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).  
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8.11.4 A comprovação do disposto neste item, quando necessária, poderá ser feita 

mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre 

com as exigências. 

8.11.5  Respeitar as Normas Brasileiras – NBR, publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

8.11.6 Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 

8.11.7  Adoção de medidas que evitem o desperdício de água tratada. 

8.11.8  Observância da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto 

aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento. 

8.11.9  Fornecimento dos equipamentos de segurança necessários à execução dos 

serviços por parte de seus empregados. 

8.12  A apresentação de documento atualizado de habilitação no SICAF por parte da l 

participante eximirá a obrigatoriedade da apresentação das certidões descritas no item 8.4, 

exceto da letra “e” do subitem II, e, letra “a” do item V. 

8.12.1 Ao participante inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade 

fiscal e à qualificação econômico-financeira encontrar-se desatualizada no referido Sistema, 

será facultada a apresentação da documentação atualizada exclusivamente no mesmo 

prazo e forma do envio da proposta. 

8.13 Às empresas regularmente cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

- SICAF, instituído pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Instrução 

Normativa nº05, de 21/07/95, é assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada 

para a regularização até o término da sessão. 

8.14 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

requeridos neste Edital e seus Anexos. 

8.15 São partes integrantes da habilitação as autorizações e licenças especificadas neste edital 

e seus anexos. 

8.16 Para todos os efeitos deste item considera-se participante vencedor aquele que ofereceu 

melhor oferta e, sendo esta recusada por qualquer motivo ou sendo este inabilitado, proceder-

se-á a habilitação do detentor do segundo melhor preço e assim sucessivamente. 

8.17 Poderão ser solicitados catálogos/prospectos dos objetos do certame. 

 

IX - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
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9.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao(à) pregoeiro(a) até 03 (três) dias úteis anteriores (não incluindo estes) à data fixada para 

abertura  da  sessão  pública,   por  meio   eletrônico,   através  do   e-mail     institucional 

licitacao3.fadepe@ufjf.edu.br. 

9.2 Até 02 (dois) dias úteis (não incluindo estes) antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, também por meio 

eletrônico, conforme descrito no item 9.1. 

9.2.1 Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

9.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

X - DOS RECURSOS 

 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer participante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para apresentar as razões de recurso, via site 

www.comprasnet.gov.br, ficando os demais participantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, através do mesmo site, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada dos participantes quanto à intenção 

de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o(a) pregoeiro( a) autorizado a 

adjudicar o objeto ao participante declarado vencedor. 

10.2   É assegurada aos participantes vista imediata dos atos do Pregão, no SETOR DE 

LICITAÇÕES DA FADEPE/JF – Prédio do CRITT – Campus da UFJF/Bairro Martelos – CEP 36036-

330 – Juiz de Fora/MG – Telefax: (32) 3231-2250; (32) 3231-2120, com finalidade de subsidiar a 

preparação de recursos e de contrarrazões. 

10.3  A decisão do(a) pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade 

responsável pela licitação. 

10.4 O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não 

sejam passíveis de aproveitamento. 

10.5 Qualquer recurso contra a decisão do(a) pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

10.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os que forem enviados por fax. 
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10.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

10.8 As razões dos recursos deverão ser apresentadas via site www.comprasnet.gov.br, sendo 

analisadas pelo Superintendente da FADEPE/JF, o qual decidirá sobre os recursos após 

apreciação do parecer do (a) pregoeiro (a). 

 

XI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) 

sempre que não houver recurso. 

11.2  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo(a) 

Pregoeiro(a), ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 11.2.1   A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou 

a aquisição ou outra área especializada, com vistas à verificação da aceitabilidade dos materiais 

cotados, antes da homologação do certame. 

 11.2.2  O responsável pelo setor solicitante, ou outra área especializada, poderá pedir 

catálogos/prospectos; e deverá elaborar parecer técnico ou documento equivalente, 

informando sobre a aceitação dos mesmos. 

 

XII - DO RECEBIMENTO 

 

12.1 O objeto da presente licitação será recebido pela FADEPE/JF; e o recebimento definitivo 

dos itens dar-se-á após a conferência e aceitação do (s) material (is) entregue (s), para fins de 

confirmação com as especificações do objeto. 

12.2 A FADEPE/JF rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 

com os termos deste Edital e seus anexos. 

12.3 Todos os materiais de que trata esta licitação deverão obedecer às especificações 

constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

XIII - DO PAGAMENTO 

 

13.1 - A FADEPE/JF efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega, 

mediante apresentação de documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa), 

em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo coordenador do projeto. 
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13.2  Deverá constar no corpo da nota fiscal o nome do Projeto, número do Pregão e, se 

houver, o número do contrato firmado entre a empresa e a FADEPE/JF. 

13.3. Em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, alterada pela IN SRF 

539, de 25/04/05 a FADEPE/JF reterá, na fonte, o imposto sobre a renda da Pessoa Jurídica - 

IRPJ, bem como a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - 

COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas 

que não apresentarem a cópia do Termo de Opção. 

13.4  A FADEPE/JF matriz não é contribuinte do ICMS. 

 

 

XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a FADEPE/JF, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, de acordo com o art. 7° da lei 10.520/02, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, o participante que: 

a) ensejar retardamento da realização do certame; 

b) cometer fraude fiscal; 

c) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

d) apresentar documento ou declaração falsa; 

e) não mantiver a proposta de preços; 

f) comportar-se de modo inidôneo; 

g) cometer fraude na prestação dos serviços; 

h) descumprir prazos. 

14.2  Após a contratação, aplicar-se-á pena de advertência, que deverá ser feita através de 

notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada, 

estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas; 

14.3  Descumprido o prazo estipulado no item 14.2, aplicar-se-á multa de 0,3% (três décimos 

por cento) sobre o valor do contrato a cada ocorrência incorrida pela CONTRATADA, sem 

prejuízo das demais penalidades; 

14.4  Não havendo mais interesse da FADEPE/JF na execução do objeto, total ou parcialmente, 

em razão o descumprimento, por parte da empresa vencedora de qualquer das condições 

avençadas, poderá ser aplicada multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato, nos termos do inciso II do art. 87 da Lei 8.666/93. 
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14.5   As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de 

licitar, o participante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e das demais combinações legais. 

14.6 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que 

esteja sujeita a empresa vencedora, nos termos dos Artigos 87 e 88 da Lei 8.666-93, e nas 

disposições da Lei 10.520/02. 

14.7 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 

dos pagamentos eventualmente devidos pela FADEPE/JF ou cobrado judicialmente. 

14.8 As penalidades previstas poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 

 

XV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

15.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição objeto desta licitação estão 

consignados no orçamento do Cine Theatro Central. 

 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1  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(a) pregoeiro(a) em contrário. 

16.2  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao(à) pregoeiro(a), no 

endereço indicado no rodapé desta. 

16.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados. 

16.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

participante. 

16.5  É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
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processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 

mesmo desde a realização da sessão pública do pregão. 

16.6  Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.7  Os participantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 

Propostas de Preços. 

16.8  A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito do participante ao 

fornecimento do material à FADEPE/JF. 

16.9    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 FADEPE/JF. 

16.10  A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

16.11  Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 14.1 do presente 

Edital, o lance é considerado proposta. 

16.12 O participante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Inciso 

III do Art. 13º do Decreto nº 5.450/05). 

16.13  Incumbirá ao participante 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 

(Inciso IV do Art. 13º do Decreto nº 5.450/05). 

16.14  Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 10.520/2002. 

16.15 Para todos os efeitos, os anexos do presente edital são partes integrantes do mesmo, 

inclusive para efeito de vinculação das partes. 

16.16  Os dados fornecidos pelos participantes ao SICAF serão adotados como dados oficiais 

neste certame, para todos os efeitos (contatos telefônicos, fax, e-mail, nome do responsável 

pela assinatura de atas, contratos, etc.), sendo necessário, portanto, atualização constante do 

cadastro. 

 

XVII - DO FORO 
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O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o da Justiça Comum da Comarca 

de Juiz de Fora/MG. 

 

Juiz de Fora, 17 de julho de 2015. 

 

 

 

Renata Alves Campos Lima 

Gerente de suprimentos 

FADEPE/JF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, ENSINO,  
PESQUISA E EXTENSÃO – FADEPE/JF 

 

Campus da UFJF – Bairro Martelos – Juiz de Fora/MG – Caixa Postal 20040 – CEP 36036-900 
Telefone: (32) 3231-2120 / 3231-2250 – www.fadepejf.org.br 

licitacao3.fadepe@ufjf.edu.br 
 

 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2015 - FADEPE/JF 

 

Processo nº: 1231/2015 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data: 30 de Julho de 2015 

Horário: 09h00 (nove horas - horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES 

 

 

Itens Especificação Quantidade Unidade Valor 

estimado 

unitário 

Valor total estimado 

1 Lâmpada par 64 Foco 5 1000w 220v    10 Pç R$ 200,00 R$ 2.000,00 

2 Lâmpada par 64 foco 2 1000w 220v    6 Pç R$ 200,00 R$ 1.200,00 

3 

Lâmpada par 20 ip65 led 6w base E27 

luz amarela 220v 
60 Pç R$ 51,96 R$ 3.117,80 

4 

Lâmpada  halogena 1000w 189mm set 

light 220v 
30 Pç R$ 6,23 R$ 186,80 

5 Lâmpada halogena 6995z 1000w 230v 12 Pç R$ 58,60 R$ 703,14 

6 Lâmpada bipino 1000w t19 220v 10 Pç R$ 73,92 R$ 739,17 

7 

Lâmpada fluorescente 23 (1000 base 

E27 luz amarela 220v 
80 Pç R$ 17,95 R$ 1.436,00 

8 

Lâmpada fluorescente Eletrônica 45W 

220V E27   luz amarela   
80 Pç  R$ 39,81 R$ 3.184,80 

9 

Lâmpada fluorescente mini twiste 5 w 

luz amarela / cálida 220v 
120 Pç R$ 13,21 R$ 1.584,60 

10 

Lâmpada fluorescente tubular t10 36w 

branca fria 120cm 220v 
20 Pç R$ 9,23 R$ 184,50 

11 

Lâmpada fluorescente tubular t10 20w 

branca fria 60cm 220v 
8 Pç R$ 6,23 R$ 49,87 

12 Lâmpada chupetinha 7w base E14 220v 30 Pç R$ 3,50 R$ 105,00 

13 Lâmpada mista 160w base E27 220v 20 Pç R$ 16,88 R$ 337,67 

14 Lâmpada led SMD 5050 base E14 7w 60 Pç R$ 40,45 R$ 2.427,00 
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400lm luz quente tamanho 71mm/31 

mm 220v 

15 

Lâmpada eletrônica dimnerisável mini 

twiter de 20 w base E27 220v 
120 Pç R$ 32,75 R$ 3.930,00 

16 

Lâmpada hqi vapor metálico 400w 

branca 220v 
3 Pç R$ 71,26 R$ 213,78 

17 

Lâmpada hqi vapor metálico 400w 

âmbar 220v 
4 Pç R$ 59,68 R$ 238,72 

18 Plug macho 2 pinos 10A Pial 220v 10 Pç R$ 7,75 R$ 77,50 

19 Plug femia 2p+t 10A pial 220v 10 Pç R$ 5,11 R$ 51,10 

20 Plug XLR macho 20 Pç R$ 16,00 R$ 320,00 

21 Plug XLR femea 20 Pç R$ 19,45 R$ 389,00 

22 Cabo pp 0,75mm 3 vias  200 Pç R$ 2,18 R$ 435,33 

23 Mangueira de led Branco quente 220v 200 Metros R$ 9,33 R$ 1.865,33 

24 

Cabo de alimentação para manqueira 

de led conecto macho x macho 
20 Metros R$ 15,00 R$ 300,00 

25 

Fita de led 5050 ip68 branco quente 

(2700 3500K) 220v 
40 Pç R$ 26,95 R$ 1.078,00 

26 

Cabo de Alimentação para fita de led 

220v 
4 Pç R$ 17,45 R$ 69,80 

27 

Reator magnético externo 400 w hqi 

220v 
6 Pç R$ 104,82 R$ 628,92 

28 Alicate amperímetro 600A ac   Digital  1 Pç R$ 308,99 R$ 308,99 

29 Ferro de solda estanho 350w 110v 1 Pç R$ 137,22 R$ 137,22 

30 

Carretel estanho e chumbo 500g com 

resina 60x40 espessura  1,0mm 
1 Pç R$ 46,95 R$ 46,95 

        Valor total 

estimado: 

R$ 27.348,92 
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2015 - FADEPE/JF 

 

Processo nº: 1231/2015 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data: 30 de Julho de 2015 

Horário: 09h00 (nove horas - horário de Brasília/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 

 

 

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – Objeto:  

 

1.1 Está sendo solicitado através desse termo de referência a aquisição de materiais para 

manutenção e reposição do sistema luminotécnico do Cine-Theatro Central/UFJF, conforme 

descrição resumida abaixo abaixo: 

• Lâmpadas: PAR, Halógena, bipino, fluorescente, chupetinha, mista, led, eletrônica 

dimmerisável, HQI Vapor Metálico; 

• Plugs diversos; 

• Cabos elétricos; 

• Mangueiras e fitas de led para sinalização; 

• Reatores elétricos; 

• Intrumentos e ferramentas elétricas 

 

1.2 A compra deverá ocorrer conforme a quantidade solicitada, com observância das seguintes 

exigências:  

 

1.2.1 Os produtos deverão ser embalados de forma a preservar as características originais 

do material, sem defeitos de fabricação; 
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1.2.2 Os produtos deverão ser novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); 

 

1.2.3  Todos os itens deverão ser entregues em caixas e\ou embalagens sem nenhum 

tipo de violação; 

 

1.2.4 Os materiais deverão ser enviados conforme quadro de especificação a seguir. 

 

2 -  JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 

 

2.1 O Cine-Theatro Central da UFJF, principal e mais bela casa espetáculos de Juiz de Fora e 

região, está prestes a completar os 86 anos de sua fundação, em suas platéias circulam em 

média 20.000 espectadores por mês, totalizando aproximadamente 250.000 espectadores por 

ano. 

 

No seu palco são exibidas diversos tipos de espetáculos, as quais relacionamos a seguir: 

- Teatro; 

- Dança; 

- Shows musicais; 

- Óperas 

- Concertos; 

- Palestras; 

- Formaturas, etc. 

  

A história do Cine-Theatro Central é um desfilar de grandes nomes das artes nacionais e 

internacionais, responsáveis por momentos de beleza e emoção, que se apresentaram ao longo 

das últimas décadas em Juiz de Fora. 

  

Desde setembro de 2014 o teatro vem passando por uma grande obra de "manutenção do 

restauro", que inclui a recuperação das pinturas internas, recomposição de áreas danificadas de 

suas fachada frontal, traseira e laterais e total pintura da parte externa da edificação. Além 

disso, diversas adquações e melhorias estão sendo efetuadas em suas instalações tais como: 

substituição dos tecidos cênicos (cortinas, ciclorama, etc) por materias anti-chama, visando 

adequação às normas do corpo de bombeiros; reparo do nobreak para alimentação do circuito 

de emergência, projeto e aquisição de equipamentos de sonorização para espetáculos, mesa de 

luz, uniforme para funcionários, reparo das portas de aço, estudo para viabilização do sistema 
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de bilheteria eletrônica e estudo de viabilidade técnica e econômica para instalação de sistema 

de ar condicionado. 

 

Nesse sentido, a aquisição dos materiais requisitados à FADEPE é de fundamental importância, 

para que possamos oferecer aos produtores que utilizam o Cine-Theatro Central, uma estrutura 

mínima de funcionamento das partes de sonorização e iluminação, agregando valor às locações 

efetuadas pelo teatro, tendo as seguintes justificativas quanto às especificações solicitadas: 

 

- O teatro possui atualmente em seu sistema luminotécnico cerca de 500 lâmpadas (palco, 

plateias, escritórios, banheiros, áreas de serviço, etc.), sendo necessário frequentemente efetuar 

manutenções e reposições dessas em função de queimas e defeitos. Estão sendo solicitados 

também cabos, plugs, mangueiras e fitas de led para iluminação orientativa das escadas de 

acesso ao Balcão Nobre, cuja iluminação é inexistente, podendo causar acidentes e quedas 

entre os espectadores. Complementando a listagem, estão sendo solicitados ferramentas e 

instrumentos elétricos para que os funcionários possam efetuar adequadamente e com 

segurança, as tarefas elétricas as quais são destinados. 

 

 

3 -  Valor total estimado  

R$ 27.348,92 (Vinte e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) 

4 - Prazo de entrega 

A entrega deverá ser imediata, a partir do pedido. 

5 – Prazo de garantia 

Os produtos deverão ter prazo de garantia do fabricante de 12 meses. 

6 – Local e condições de recebimento  

6.1 Todos os equipamentos deverão ser entregues em Juiz de Fora/MG, sem qualquer tipo de 

ônus ou despesas para a Contratante, em local a ser definido pela coordenação no momento 

oportuno. 
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6.2 Os equipamentos fornecidos deverão ser novos, e, devem vir lacrados na embalagem 

original do fabricante. O fornecedor contratado deverá solucionar questões relacionadas à 

garantia em no máximo 15 dias a contar da data de notificação. 

6.3 Os materiais deverão advir, preferencialmente, de processos de fabricação em que foram 

observados requisitos ambientais para a obtenção de certificação junto ao Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de 

menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

6.4 Os produtos deverão ser acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e armazenamento (MPOG, IN nº 01, 19/01/2011, Art. 5º, III). 

 

 


