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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.001160/2018-41

ATENÇÃO

No recente acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com
vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação
quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de
cumprimento.

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer declaração falsa, não
assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a penalidades, as quais
serão apuradas em regular processo administrativo.

Torna-se público que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Coordenadoria de Gestão de Materiais da Pró-
Reitoria de Administração e Infraestrutura da UFMS, sediada na cidade de Campo Grande, a Avenida Costa e Silva, s/n, Cidade
Universitária, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE ,  sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por global, nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de
05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017,
nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 14 de fevereiro de 2019.

Horário: 09:30 (horário de Brasília-DF).

UASG: 154054

Local: COMPRASNET – www.comprasgovernamentais.gov.br

LICITAÇÃO COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, EXCETO OS LOTES 02, 04, 06, 07, 10 E 12, QUE SÃO DE PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA PARA ME E EPP.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS, ANIMAIS SINANTRÓPICOS (DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A ESCORPIÕES) E PARASITOLÓGICOS (CUPINS DE MADEIRA E DOS MULUNDUS – CUPINS DE
JARDIM) EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS de todos os Campus da UFMS , conforme condições, quan�dades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a par�cipação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta
para todos os itens que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências con�das
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e par�cipantes, bem como a eventuais adesões são as que
constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO

1

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


30/01/2019 SEI/UFMS - 1003192 - Pregão Eletrônico: Edital de Licitação

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1260840&infra_sistem… 2/13

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Cer�ficado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP – Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as
transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão 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 iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel 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.

4.1.1. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para os lotes 02, 04, 06, 07, 10 e 12 a par�cipação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Para todos os outros lotes a
par�cipação será ampla.

4.2. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administra�va ou judicialmente;

4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
TCU-Plenário).

4.2.8. Ins�tuições sem fins lucra�vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Norma�va/SEGES nº 05/2017);

4.2.8.1. É admissível a par�cipação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998,
desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as a�vidades previstas no contrato de gestão firmado entre o
Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de
Gestão e dos respec�vos atos cons�tu�vos.

4.2.9. sociedades coopera�vas, considerando a vedação con�da no art. 10 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5,
de 2017.

4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, na execução dos serviços
contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança neste órgão contratante.

4.5. Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
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4.5.1.2. nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.5.3. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de
16 de setembro de 2009;

4.5.6. que não possui, em sua cadeia produ�va, 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 Cons�tuição Federal;

4.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

4.6. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas
em lei e neste Edital.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a fase de recebimento de propostas.

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

5.3. 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 emi�das
pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir as propostas apresentadas.

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

5.5.1. Valor unitário e total do item;

5.5.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

5.6. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do ar�go 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.7.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos se revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quan�ta�vo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

5.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação
incompa�vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:

5.8.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução
contratual;

5.8.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e
haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

5.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação
adequada será a que corresponde à média dos efe�vos recolhimentos da empresa nos úl�mos doze meses, devendo o
licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos
recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão re�dos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas con�das, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços
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nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan�dades
e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs�tuição.

5.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

5.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.14. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário);

5.14.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.

6.2. 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. Não será aceito o termo “conforme edital” ou qualquer outro
que não a descrição do objeto.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os par�cipantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. 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 automa�camente descartados pelo
sistema os respec�vos lances.

6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

6.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos par�cipantes.

6.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.15. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência
de apresentar outros lances, valerá o úl�mo lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.17. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade
empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes,
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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 LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

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

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

6.20. 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.

6.21. 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 iden�fique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.22. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão
considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é u�lizada como um dos critérios de
classificação.

6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:

6.22.1.1. prestados por empresas brasileiras;

6.22.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.22.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.23. Persis�ndo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

6.24. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja ob�do melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admi�ndo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

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

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

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP
n. 5/2017, que:

7.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

7.2.3.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a
contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

a) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respec�vos 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.

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de
caráter norma�vo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções cole�vas de trabalho vigentes.

7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das
enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

7.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados
para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não
sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
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7.5. 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.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e jus�ficada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro

7.6.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.

7.6.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle�r com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

7.6.4. O Pregoeiro analisará a compa�bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação
de Preços com aqueles pra�cados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias
envolvidas na contratação;

7.6.5. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A planilha
poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

7.6.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional, exceto para a�vidades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do ar�go 18, da LC
123, de 2006.

7.6.5.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou
quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações
absolutamente formais, des�nadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das
condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

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

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua con�nuidade.

7.9. Nos itens não exclusivos para a par�cipação 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 ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8. DA HABILITAÇÃO

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

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho
Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos - CADICON, man�dos
pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

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

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

8.1.5.2. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
par�cipação.

8.1.7. 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, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
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conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018
mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l
anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.3. Também poderão ser consultados os sí�os oficiais emissores de cer�dões, especialmente quando o licitante
esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer�dão correspondente por meio do sí�o oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas)
horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

8.4.1.   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 LC nº 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que não es�verem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além
do nível de credenciamento exigido pela Instrução Norma�va SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte
documentação rela�va à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-
Financeira, nas condições descritas adiante.

8.6. Habilitação jurídica:

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta
Comercial da respec�va sede;

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.6.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência;

8.6.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.6.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.6.6. Licenças de funcionamento, sanitária e ambiental, ou termo equivalente, expedidas pelos órgãos
competentes, para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas; conforme prevê o Art. 5º da RDC Nº 52,
DE 22 DE OUTUBRO DE 2009-ANVISA.

8.6.6.1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de disposi�vo legal, deverá apresentar o
documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

8.6.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va;

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,
per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

8.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em
cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.8. Qualificação econômico-financeira:

8.8.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição 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;

8.8.2.1. No caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
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8.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

8.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

 LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)/(PASSICO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 

SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 

LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)

8.8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação ou do item per�nente.

8.9. Qualificação Técnica:

8.9.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:

8.9.2. Cer�dão de Registro de Pessoa Jurídica e do Responsável Técnico, no Conselho Regional correspondente ao
profissional habilitado (exemplos CRQ, CRBio, CRMV, CREA, CRF).

8.9.2.1. O responsável técnico deverá ser habilitado para o exercício das funções rela�vas às a�vidades per�nentes
ao controle de vetores e pragas urbanas, conforme prevê o Art. 8° da Resolução  DC n° 52/09 ANVISA.

8.9.3. Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis
com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

8.9.3.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente;

8.9.3.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MP
n. 5, de 2017.

8.9.3.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de
períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.9.3.4. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

8.9.3.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual
da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

8.9.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsável, conforme modelo do Anexo IV deste Edital.

8.9.4.1. O atestado de vistoria poderá ser subs�tuído por declaração emi�da pelo licitante em que conste,
alterna�vamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não u�lizará
deste para quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
(Conforme modelo do Anexo IV deste Edital).

8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio e-mail pregao.proadi@ufms.br. 

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.10.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legal permi�dos.

8.10.3. 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 emi�dos somente em nome da matriz.

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

8.11. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

8.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
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8.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de jus�fica�va.

8.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da mesma.

8.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumula�vamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item
em que es�ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta, tais como marca, modelo, �po, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos. 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.

10.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9
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11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e
os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não re�rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de
Referência.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a par�r da data
de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.1.1. Na impossibilidade de comparecimento no local e data estabelecidos na convocação, as licitantes
classificadas poderão optar pelo preenchimento do Termo de Responsabilidade Sobre a Ata de Registro de Preços
(conforme modelo do Anexo VIII – fulcro no art. 25, I, do Decreto 7892/2013), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o
qual deverá ser datado e assinado por pessoa devidamente autorizada.

14.2. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu
recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e
desde que devidamente aceito

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respec�vas
quan�dades, preços registrados e demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emi�do instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite/re�rada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do
fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições
da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;
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15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual
ou no termo de referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão
temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não es�ver
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injus�ficadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

16. DO REAJUSTE

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não man�ver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao
objeto da contratação;

20.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos;

20.3.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administra�va no subitem 20.1 deste Edital.

20.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

20.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
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cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação
preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

20.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administra�va.

20.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa
jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

20.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União
ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

20.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.12. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação
ao licitante melhor classificado.

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,
estes serão classificados segundo a ordem da úl�ma proposta individual apresentada durante a fase compe��va.

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será
u�lizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos
ar�gos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.proadi@ufms.br, ou por pe�ção
dirigida ou protocolada no endereço Av. Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário, Campo Grande (MS), na Coordenadoria
de Gestão de Materiais – CPEL/UFMS.

22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na
data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília
– DF.

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

23.5. 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 emi�das
pelo sistema ou de sua desconexão.

23.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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23.7.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.

23.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.

23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que
seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerá as deste Edital.

23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e também
poderão ser lidos e/ou ob�dos no endereço h�ps://proadi.ufms.br/licitacoes/ ou pelo e-mail pregao.proadi@ufms.br nos
dias úteis, no horário das 08:00 as 11:00. Horas e das 14:00 as 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

23.14.1. Anexo I - Termo de Referência - CÓD SEI: 1003026

23.14.2. Anexo II - Iden�ficação do Licitante, Declarações e Termo de Responsabilidade Sobre Ata de Registro de
Preços - CÓD SEI: 1003197

23.14.3. Anexo III - Modelo de Proposta de Preços - CÓD SEI: 1003219

23.14.4. Anexo IV - Modelos de Atestado de Capacidade Técnica, Termo de Vistoria ou de Responsabilidade Sobre o
Local da Prestação dos Serviços - CÓD SEI: 1003240

23.14.5. Anexo V - Minuta de Contrato - CÓD SEI: 1004419

23.14.6. Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços - CÓD SEI: 1013834

23.14.7. Anexo VII - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços - CÓD SEI: 0457741

23.15. Em cumprimento ao Art. 3º da Lei 10.520, incisos I a IV e Decreto 5450, Art. 8º, incisos de I a VII, designo
como pregoeiro (a) para este certame, o (a) Servidor (a) Ana Luisa Carneiro Monteiro Barbosa, nomeado (a) pela Portaria
771 - RTR, de 19 de junho de 2018.

Campo Grande - MS,  30 de janeiro de 2019.

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 30/01/2019, às 08:30,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1003192 e o código CRC
6052A725.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1003192
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INTRODUÇÃO
0.1. Trata-se do Termo de Referência para Contratação de Serviços de Dedetização.
1. INTRODUÇÃO

1.1. Com o objetivo de controlar a população de insetos e roedores nas áreas internas e
externas dos diversos campi da Universidade, conforme detalhadas neste estudo, reduzir danos às
instalações elétricas e lógicas da Universidade, manter as instalações da Universidade em pleno
funcionamento, sem a presença indesejável de insetos, roedores e assemelhados e proporcionar um
ambiente agradável para o desempenho das atividades institucionais vislumbrou a necessidade da
contração de empresa especializada para prestação de serviços de controle de insetos, animais
sinantrópicos (desinsetização, descupinização e combate a escorpiões) e parasitológicos (cupins
de madeira e dos mulundus – cupins de jardim) em ambientes internos e externos de todos os
campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por modalidade Pregão Eletrônico, pelo prazo de até 12
meses, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DE TODOS OS LOTES, tem como objeto o
REGISTRO DE PREÇOS   para a aquisição eventual por demanda, para a CONTRAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE
INSETOS, ANIMAIS SINANTRÓPICOS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
COMBATE A ESCORPIÕES) E PARASITOLÓGICOS (CUPINS DE MADEIRA E DOS
MULUNDUS – CUPINS DE JARDIM) EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS de todos os
Campus da UFMS, incluindo material e mão-de-obra, conforme as especificações técnicas e de
quantidades descritas neste Termo de Referência. 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
3.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

3.1.1. O pedido deste serviço se justifica pela necessidade de controle de insetos e
animais sinantrópicos, por todo o campus e nas demais instalações e prédios da UFMS, uma
vez que, devido a variabilidade de locais em que ocorrem estas infestações, fora necessário
definir estas quantidades de forma a garantir que todos os locais sejam atendidos, pois os
diversos estabelecimentos estão propensos a acumular e atrair agentes infectantes; estas áreas
delimitadas tiveram como base as medições das superfícies internas de cada bloco bem como a
extensão externa total da Universidade, no intuito de haver um controle de custo mais preciso,
cada m² (metro quadrado) terá um valor unitário, e após a realização de cada serviço, será
efetuado o pagamento à Contratada de acordo com o total da área trabalhada.
3.1.2. Para garantir a eficácia do serviço de controle de vetores e pragas será
considerado para efeito de acionamento de novos chamados de serviços o prazo de assistência
técnica de no mínimo 90 (noventa) dias, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo,
conforme previsto no item V, art. 20, Seção VI – Da Comprovação do Serviço, Resolução de
Diretoria Colegiada – RDC nº. 52, de 22/10/2009/ANVISA/Ministério da Saúde:

Seção VI – Da Comprovação do Serviço, Art. 20 A empresa especializada deve fornecer ao cliente o
comprovante de execução de serviço contendo, as seguintes informações:
I – nome do cliente;
II – endereço do imóvel;
III – praga(s) alvo;
IV – data de execução dos serviços;
V – prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo; (grifo nosso).
VI – grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
VII – nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001160/2018-41

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
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VIII – orientações pertinentes ao serviço executado;
IX – nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional correspondente;
X – número do telefone do Centro de Informação Toxicológica; e
XI – identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia,
endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos prazos de validade.
Art. 21 Quando a aplicação ocorrer em prédios de uso coletivo, comercial ou de serviços, a empresa
especializada deverá afixar cartazes informando a realização da desinfestação, com a data da aplicação,
o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação Toxicológia e números das licenças
sanitária e ambiental. (grifo nosso).

3.1.3. Estimativas de consumo individualizado, do órgão gerenciador:
3.1.3.1. Os locais que serão atendidos e as áreas mencionadas tiveram embasamento nas
medições de cada prédio e das extensões externas pertencentes à Universidade, fornecidas
pelos Campi, Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade - CPO/PROADI e áreas
constantes no Edital de Contrato de Limpeza em vigor no momento da elaboração deste Termo
de Referência.
3.1.3.2. Campo Grande

SETOR BLOCO LOCAL ÁREA
(m²)

Setor
01  Bloco 01 DIAVE/CIAE/PROAES (Antigo Banco Santander) 147,51

Setor
01  Bloco 01 INBIO - Herbário 82,00

Setor
01  Bloco 01 INBIO - Instituto de Biociências 7.545,68

Setor
01 

 Bloco 01, 02, 03 e
04 Corredor Central (coberto de ligação dos Blocos) 2.088,00

Setor
01  Bloco 02 Antigo CCHS (Hoje FAALC/FAED/FACH) 2.393,40

Setor
01  Bloco 02 DCE - Centro Acadêmico (inclui DIAAF/PROAES) 219,62

Setor
01  Bloco 03 FADIR e FAENG/AU (Antigo CADM) 5.496,08

Setor
01  Bloco 04 FAENG e FACOM 5.133,67

Setor
01  Bloco 04 FAENG e INFI - Laboratórios (Antigo CCET) 2.159,70

Setor
01  Bloco 05 Unidade 5 - Salas de Aula (INFI/INMA) 1.572,22

Setor
01  Bloco 06 Unidade 6 - Bloco de Salas de Aula (CSV) 2.374,15

Setor
01  Bloco 07 Unidade 7 - Salas de Aula (FAENG) 2.025,75

Setor
01  Bloco 08 Unidade 8 - Educação Artística / Educação Física (FAALC/FAED) 2.925,96

Setor
01  Bloco 09 FAENG - Engenharia Elétrica 788,58

Setor
01  Bloco 10 FAENG -Lab. Pesticidas Naturais / Física 161,20

Setor
01  Bloco 11 Unidade 7A - Salas de Aula e Laboratórios / CCET (FAENG/INFI/INMA) 1.248,43

Setor
01  Bloco 12 FAENG - Lab. Pós graduação em Tecnologia Ambientais (lado Moren.) 549,00

Setor
01  Bloco 13 FACH- Lab. Multiuso / CCHS 640,30

Setor
01  Bloco 14 FACOM - Faculdade de Computação 2.526,05

Setor
01  Bloco 15 Complexo Multiuso 3.197,99

Setor
01  Bloco 16 Casa da Ciência (PROECE) 302,25
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SETOR BLOCO LOCAL ÁREA
(m²)

Setor
01  Bloco 17 FAENG - Casa de Taipa 64,53

Setor 01 Bloco 18 FACFAN - Prédio Novo 1.841,05
Setor
01  Bloco 20 Biblioteca Central (PROGRAD) 3.626,63

Setor
01  Bloco 50 Morenão - Estádio Pedro Pedrossian (PROECE) 48.676,00

Setor
01  Bloco 51 Moreninho - Ginásio de Esportes Cel. Eric Tinoco Marques (PROECE) 2.867,98

Setor
01  Bloco 52 Centro Esportivo - Projeto Córrego Bandeira (PROECE) 498,00

Setor
01  Bloco 53 Quadras - Vestiário / Sanitários (PROECE) 76,50

Setor
01  Bloco 53 Quadras Polivalentes (PROECE) 3.909,25

Setor
01  Bloco 53 Sala de Judô (PROECE) 212,37

Setor
01  Bloco 54 Teatro Glauce Rocha (PROECE) 2.381,50

Setor
01  Bloco 56 Parque Aquático - Secretária (PROECE) 78,85

Setor
01  Bloco 58 Praça com Concha Acústica (está como Área Construída, mas não caracteriza) 2.022,00

Setor
01  Bloco 80 Guarita 1 - Principal / Pórtico (CSV) 17,05

Setor
01  Bloco 81 Guarita 2 - Rodovia BR 163 (CSV) 10,00

Setor
01  Bloco 82 Guarita 3 - Morenão (CSV) 10,00

Setor
01  Bloco 83 Guarita 4 - Moreninho (CSV) 10,00

Setor
01  Bloco 84 Guarita 5 - Passarela do Lago (CSV) 10,00

Setor 02  Bloco 05 FAED (Antiga EAD) 630,76
Setor
02  Bloco 01 Reitoria 1.082,50

Setor
02  Bloco 02 Pró-Reitórias 3.590,73

Setor
02  Bloco 03 DIPRO - Divisão de Proteção Patrimonial (Anteriormente Sala Motorista /

Oficina) 374,72

Setor
02  Bloco 04 DIPRO - Central de Vigilância (Anteriormente Abrigo para Carros) 60,61

Setor
02  Bloco 06 SEDFOR/AGINOVA 3.419,75

Setor
02  Bloco 07 PROGEP (Anteriormente GRH) 632,87

Setor
02  Bloco 08 PROGEP (Antigo DED) 418,52

Setor
02  Bloco 09 FAMED - Fac. Medicina / Administração (Anteriormente HU Departamentos) 2.050,45

Setor
02  Bloco 10 FAMED - Salas de Aula / Laboratórios (prédio novo) 2.517,89

Setor
02  Bloco 11 INISA - Clínica Escola Integrada 1.334,73

Setor
02  Bloco 12 Unidade 12 - Enfernagem / Fisioterapia (INISA) 2.102,56

Setor
02  Bloco 13 FACH - Serviço de Atendimento Psicossocial (SAPS/FACH) 270,81

Setor
02  Bloco 14 FAODO - Faculdade de Odontologia (Odontologia) 3.432,39
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SETOR BLOCO LOCAL ÁREA
(m²)

Setor
02  Bloco 15 FAODO - Centro Cirúrgico 837,20

Setor
02  Bloco 16 FAODO - Clínica Odontológica p/ Pacientes Especiais 325,96

Setor
02  Bloco 18 Circulação coberta DTA / LTF 88,40

Setor
02  Bloco 18 FACFAN - DTA - Departamento de Tecnologia de Alimentos (FACFAN) 913,84

Setor
02  Bloco 18 FACFAN - LTF - Lab. de Tecnologia Farmaceútica 731,59

Setor
02  Bloco 20 FACFAN- Farmácia Universitária (Farmácia Escola) 279,98

Setor
02  Bloco 24 FAMEZ - Piscicultura - Laboratório 220,52

Setor
02  Bloco 81 Subestação GRH / EAD / CFP 49,95

Setor
02  Bloco 84 Subestação DTA / LTF 34,40

Setor 03 Bloco 22 MUSICA - Curso de Música 927,54
Setor
03  Bloco 01 INQUI - Blocos A a E 2.476,00

Setor
03  Bloco 02 INQUI - Lab. de Tratamento de Resíduos 266,14

Setor
03  Bloco 03 INQUI - Bloco G 228,21

Setor
03  Bloco 04 INQUI - Bloco F 228,21

Setor
03  Bloco 05 INQUI - Agroindústria 463,86

Setor
03  Bloco 05 INQUI - Almoxarifado p/solventes 147,25

Setor
03  Bloco 06 INBIO - Biotério (próxima ao Lago do Amor) 4,92

Setor
03  Bloco 06 INFI - Laboratório de Ciências Atmosféricas 12,90

Setor
03  Bloco 07 INQUI - Lab. Análise Combustível 272,97

Setor
03  Bloco 08 Arquivo Central 530,73

Setor
03  Bloco 09 ESAN - Unidade 10A 1.251,70

Setor
03  Bloco 10 ESAN - Bloco A 1.082,51

Setor
03  Bloco 10 ESAN - Bloco B 660,97

Setor
03  Bloco 11 INQUI - Unidade 11 1.261,22

Setor
03  Bloco 14 Coordenadoria de Manutenção (Antiga Cantina) 273,55

Setor
03  Bloco 15 FAENG - Laboratório de Engenharia Elétrica / BATLAB 659,89

Setor
03  Bloco 16 INBIO - Lab. Anatomia 1.172,90

Setor
03  Bloco 17 INBIO - Lab. Biofisiofarmacologia 426,62

Setor
03  Bloco 18 FACH - Clínica Psicológica 426,19

Setor
03  Bloco 19 INBIO - Biotério 818,06

Setor
03  Bloco 20 Prédio da CPO, CMT, DIAX/CGM e DIPM/CGM 1.685,99
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SETOR BLOCO LOCAL ÁREA
(m²)

Setor
03  Bloco 21 Transportes - Abrigo para Carros (Hoje DITRA/CSV) 494,45

Setor
03  Bloco 21 Transportes - Abrigo para Ônibus (Hoje DITRA/CSV) 406,05

Setor
03  Bloco 25 FACFAN - Unital 568,65

Setor
03  Bloco 80 Guarita 35,00

Setor
03  Bloco 81 Subestação do Lago 14,76

Setor
03  Bloco 82 Subestação (ao lado Lab. Trat. Resíduos) 30,26

Setor 04  Bloco 03 FAMEZ - Baias para equinos (antigo Forno Crematório) 65,19
Setor 04  Bloco 05 FAMEZ - Lab. Qualicarne 245,05
Setor 04  Bloco 06 FAMEZ - Galpão I - Equinos 306,00
Setor 04  Bloco 07 FAMEZ - Centro Cirúrgico p/ Grandes Animais 200,39
Setor 04  Bloco 08 FAMEZ - Mangueiro 398,04
Setor 04  Bloco 09 FAMEZ - Lab. p/ Diagnóstico de Doenças de Peixes 76,54
Setor 04  Bloco 10 FAMEZ - Lab. de Nutrição Animal 150,73
Setor 04  Bloco 11 FAMEZ - Galpão aberto 2 (ao lado Lab. Peixes) 50,65
Setor 04 - FAMEZ - Composteira (fundo do Lab. Met. Animal) 18,05
Setor 04 - FAMEZ - Lab. de Reprodução Assistida 163,92
Setor 04 - FAMEZ - Lab. Metabolismo Animal 599,77
Setor 04 - FAMEZ - Vivência 50,14

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco A 365,87

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco A1 364,66

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco B 274,97

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco C 456,77

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco D 777,19

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco E 633,43

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Bloco F + G 1.083,53

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Corredor de ligação entre blocos A1 a G 710,30

Setor
04  Bloco 01 FAMEZ - Armazenamento de Resíduos 34,43

Setor
04  Bloco 02 FAMEZ - Lab. Biotecnologia Animal - Avaliação de Alimentos 216,89

Setor
04  Bloco 13 FAMEZ - Lab. de Avicultura 192,60

Setor
04  Bloco 14 FAMEZ - Baias para experimentos caprinos 116,90

Setor
04  Bloco 14 FAMEZ - Galpão aberto 1 (ao lado Lab. Biocapri) 76,76

Setor
04  Bloco 14 FAMEZ - Lab. Biotecnologia p/ Pequenos Ruminantes / BIOCAPRI 160,76

Setor
04  Bloco 15 FAMEZ - Pós-Graduação de Ciência Animal Bloco 1 / S. Aula 166,67

Setor
04  Bloco 15 FAMEZ - Pós-Graduação de Ciência Animal Bloco 2 / S. Aula 96,66

Setor
04  Bloco 17 FAMEZ - Pós-Graduação de Ciência Animal Coordenação (Ant C. Zelador) 68,49

Setor
04  Bloco 50 FAMEZ - Cantina 184,53
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SETOR BLOCO LOCAL ÁREA
(m²)

Setor
04  Bloco 80 FAMEZ - Guarita 9,92

Setor
04  Bloco 81 FAMEZ - Subestação 14,76

Área Externa 90.000,00
Área Total 250.448,44

3.1.3.3. Demais Campus

CAMPUS TIPO DE ÁREA ÁREA (M²)

 Aquidauana
Área Interna 8.001,33
Área Externa 68.284,00
Área Total 76.285,33

Bonito Área Total 1.889,81

Chapadão do Sul Área Total 3.134,89

Coxim Área Total 6.901,96

Naviraí Área Total 1.475,50

Nova Andradina Área Total 2.897,30

Corumbá (Campus do Pantanal) Área Total 13.097,31

Paranaíba Área Total 3.284,63

Ponta Porã
Área Interna 3.008,92
Área Externa 1.342,08
Área Total 4.351,00

Três Lagoas Área Total 25.000,00

3.1.4. A instituição manifesta o interesse em contratar o serviço na categoria menor preço
global por lote por ocasião da necessidade de uniformizar todo o procedimento operacional numa só
empresa, tendo como necessidade padronizar os produtos e métodos de aplicação, gerando com isso
mais segurança e agilidade nas prestações dos serviços.

3.2. BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA
CONTRATAÇÃO:

3.2.1. Há uma série de benefícios diretos e indiretos vislumbrados com a contratação
pretendida:

a) Economicidade: a execução dos serviços no modelo proposto implica na redução dos riscos de
execução com preços acima do valor de mercado , visto que permite a ampla participação de
empresas que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas . Nesse sentido,
manter esta proposta de serviços  implica na potencial economia de recursos. Considerando ainda
que a ação de insetos, roedores e demais pragas possui grande potencial de degradação às estruturas
físicas e aos patrimônios da Universidade, o controle da populacional destas pragas resultará em
melhor conservação e por fim economia para a instituição.

b) Eficácia: viabilizar o controle da população de insetos e roedores nas áreas internas e externas das
diversas Unidades da UFMS, conforme detalhadas neste estudo; Erradicar e prevenir a proliferação
de insetos de espécies diversas, especialmente baratas, escorpiões, cupins, polias,aranhas, formigas e
mosquitos, observados em todos os prédios da UFMS; Reduzir danos ás instalações elétricas e
lógicas da Universidade; Manter as instalações da Universidade em pleno funcionamento, sem a
presença indesejável de insetos, roedores e assemelhados; e Proporcionar um ambiente agradável
para o desempenho das atividades institucionais.
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c) Eficiência: o modelo de contratação previsto e a estimativa de quantidades exposta buscam a
otimização e racionalização dos gastos públicos sobre a contratação, indicando um mínimo de
quantidade para atender à demanda institucional.

d) Melhor aproveitamento de:

a. Recursos humanos: Utilização dos servidores existentes em outras áreas da UFMS;

b. Recursos financeiros: os serviços prestados por terceiros eliminam a necessidade de
aquisição de maquinários e insumos especiais, bem como aumento de pessoal deste
Estabelecimento de Ensino, caso a satisfação destas necessidades fosse por meio de execução
direta da Administração; assim, é evitado um grande incremento dos recursos financeiros
despendidos com material permanente e folha de pagamento  servidores civis que deveriam
ser contratados;

c. Impactos ambientais: foram elencados os dispositivos de sustentabilidade sugeridos no
item  11 deste estudo preliminar;

e) Melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à sociedade: a manutenção de um ambiente
organizacional limpo e probo representa a disponibilização da estrutura adequada para a sede da
empresa prestar o apoio às unidades educacionais na execução dos serviços públicos oferecidos à
sociedade. Além disso, o acesso de visitantes e cidadãos as unidades da UFMS passa a ser ofertado
de forma organizada. A implementação de técnicas de manejo integrado de pragas busca prevenir e
controlar infestações de insetos, roedores e aracnídeos no âmbito da Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. Assim, tais técnicas contribuem para a manutenção dos aspectos sanitários
necessários aos diversos ambientes da Universidade.

3.3. CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE:
3.3.1. Foi realizado o dimensionamento e qualificação das necessidades da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, através dos Estudos Preliminares constantes neste processo (SEI nº
0969611).
3.3.2. A contratação visa atender as necessidades de acordo com o planejamento existente

3.4. JUSTIFICATIVA DO PREGÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO:
3.4.1. Pode-se utilizar o sistema de registro de preços em contratações de serviços e
aquisição de bens quando houver necessidade de contratações frequentes e quando não for possível
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração. O objeto acima exposto
trata exatamente desse caso, por isso a solicitação de Sistema de Registro de Preço.
3.4.2. A opção por se utilizar Sistema de Registro de Preço justifica-se também pela
conveniência de entregas parceladas, de acordo com as demandas apresentadas pelos Campus da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
3.4.3. Por se tratar de contratação de bem comum , nos termos do parágrafo único do art 1º
da Lei 10.520/02, o certame licitatório será realizado na modalidade Pregão, em sua forma
eletrônica, do tipo menor preço por item, em conformidade com a Lei mencionada.
3.4.4. A modalidade de licitação hora escolhida confere maior celeridade ao processo e
amplia o universo dos potenciais licitantes. Proporcionando maior satisfação do objeto pretendido.

3.5. CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE):
3.5.1. Estar em conformidade com os requisitos de licenciamento, procedimentos e práticas
operacionais definidos na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – 
RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009, destacando-se as metodologias direcionadas para a redução
do impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do 
aplicador dos produtos.
3.5.2. Aplicar produtos devidamente aprovados pela ANVISA.
3.5.3. Efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos
utilizados promovendo sua destinação final ambientalmente adequada, nos 
termos da Lei nº 12.305/2010.
3.5.4.  Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança necessários para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, nos termos da Norma Regulamentadora NR 
6 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A ser liberada no decorrer do exercício. PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 7º
DECRETO 7892/2013 :§ 2o. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. A utilização da presente modalidade de licitação, Pregão Eletrônico, para a aquisição
dos serviços tem-se como apropriada, ao verificarmos que os serviços em questão referem-se a
serviços com ampla disponibilidade no mercado, sendo possível sua aquisição em qualquer tempo,
passíveis de padronização, ou seja, não estão a exigir grandes inovações ou variações em suas
características para que possam vir a atender a necessidade da Administração. Assim temos que os
serviços em questão podem ser definidos como comuns, uma vez que objetivamente definidos por
meio de especificações comuns do mercado, atendendo então as disposições contidas no parágrafo
único do art. 1º da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002;
5.2. A Desinsetização, desratização e dedetização deve ser feita em intervalos de 4 meses
entre uma aplicação e outra para garantir o controle da proliferação das pragas, podendo ser feito em
intervalos menores em caso de reinfestação. Por isso, o serviço a ser contratado é de natureza
continuada;
5.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área
de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos; e
5.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinação direta.
5.5. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva, a ser contrata mediante ARP na modalidade pregão, ema sua
forma eletrônica.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO DE
AQUISIÇÃO

6.1. A despesa com a aquisição do objeto de que trata esse edital é estimada em R$
3.657.672,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais) PARA
A UFMS. A seguir, planilha com as UASGS PARTICIPANTES: 

Item Código Descrição Complemento Unidade Qtde Valor
Unitário Valor total

LOTE 01 - SERVIÇOS NO Campus de Aquidauana

1 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de combate a
escorpiões no Campus de
Aquidauana em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 33.000 0,58 19.140,00

2 020.680 Descupinização
Serviços de descupinização no
Campus de Aquidauana em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 32.100 0,86 27.606,00

3 003.417 DESINSETIZAÇÃO
Desinsetização, UFMS Campus
de Aquidauana. 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 305.200 1,43 436.436,00

4 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Aquidauana em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 32.100 0,33 10.593,00

TOTAL DO LOTE 01 493.775,00
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LOTE 02 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE BONITO

5 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Bonito em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 7.600 1,78 13.528,00

6 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Bonito em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 7.600 1,48 11.248,00

7 003.417 DESINSETIZAÇÃO
Desinsetização.Campus de
Bonito. UFMS 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 7.600 1,53 11.628,00

8 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Bonito em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 7.600 1,53 11.628,00

TOTAL DO LOTE 02 48.032,00

LOTE 03 - SERVIÇOS EM CAMPO GRANDE MS

9 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Campo Grande em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 642.000 0,83 532.860,00

Serviços de Combate à
Escorpiões na COMISSÃO DE
OBRAS 3º GptE Campo
Grande em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 7.000 0,83 5.810,00

10 020.680 Descupinização

Serviços de Descupinização no
Campus de Campo Grande em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 641.800 0,33 211.794,00

Serviços de
Descupinizaçãona COMISSÃO
DE OBRAS 3º GptE Campo
Grande em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 7.000 0,33 2.310,00

11 003.417 DESINSETIZACAO

Serviço de Desinsetização. 
Campus de Campo Grande.
UFMS. 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 1.002.000 1,28 1.282.560,00

Serviço de Desinsetização. 
COLÉGIO MILITAR DE
CAMPO GRANDE. 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 50.000 1,28 64.000,00

12 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Campo Grande em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 641.800 0,33 211.794,00

Serviços de Desratização no
COLÉGIO MILITAR DE

UNIDADE
(M²)

50.000 0,33 16.500,00
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CAMPO GRANDE em metros
quadrados

Serviços de Desratização
 COMISSÃO DE OBRAS 3º
GptE Campo Grande em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 7.000 0,33 2.310,00

13 003.417 EXPURGO DO
HERBÁRIO

Serviços de Expurgo do
Herbário em metros quadrados.
CAMPO GRANDE

UNIDADE
(M²) 328 16,75 5.494,00

TOTAL DO LOTE 03 2.335.432,00

        

LOTE 04 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL

14 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Chapadão do Sul em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 12.600 0,79 9.954,00

15 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Chapadão do Sul
em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 12.600 1,03 12.978,00

16 003.417 DESINSETIZAÇÃO

Serviço de Desinsetização.
Campus de Chapadão do Sul.
UFMS 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 12.600 1,28 16.128,00

17 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Chapadão do Sul
em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 12.600 0,33 4.158,00

TOTAL DO LOTE 04 43.218,00

        

LOTE 05 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE COXIM

18 003.417 COMBATE À
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Coxim em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 13.900 1,78 24.742,00

19 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Coxim em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 13.900 1,48 20.572,00

20 003.417 DESINSETIZAÇÃO
Serviço de Desinsetização, 
UFMS. Campus de Coxim. 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 13.900 1,53 21.267,00

21 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Coxim em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 13.900 1,53 21.267,00

TOTAL DO LOTE 05 87.848,00
        
LOTE  06 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE NAVIRAÍ
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22 003.417 COMBATE À
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Naviraí em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 6.000 1,78 10.680,00

23 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Naviraí em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 6.000 1,53 9.180,00

24 003.417 DESINSETIZAÇÃO
Serviço de Desinsetização.
Campus de Naviraí. UFMS 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 6.000 1,53 9.180,00

25 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Naviraí em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 6.000 1,53 9.180,00

TOTAL DO LOTE 06 38.220,00

        

LOTE 07 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE NOVA ANDRADINA

26 003.417 COMBATE À
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Nova Andradina em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 11.600 1,78 20.648,00

27 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Nova Andradina
em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 12.600 1,48 18.648,00

28 003.417 DESINSETIZAÇÃO

Serviço de
Desinsetização.Campus de
Nova Andradina. UFMS 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 11.600 1,53 17.748,00

29 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Nova Andradina
em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 11.600 1,53 17.748,00

TOTAL DO LOTE 07 74.792,00

        

LOTE 08 - SERVIÇOS NO CAMPUS DO PANTANAL

30 003.417 COMBATE À
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus do
Pantanal (Corumbá) em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 52.400 0,78 40.872,00

31 020.680 Descupinização

Serviços de Descupinização no
Campus do Pantanal
(Corumbá) em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 52.400 0,48 25.152,00

32 003.417 DESINSETIZACAO Serviço de
Desinsetização.Campus do

UNIDADE
(M²)

52.400 1,28 67.072,00
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Pantanal - Corumbá. 
Valor por metro quadrado.

33 003.417 DESRATIZAÇÃO

Serviços de Desratização no
Campus do Pantanal
(Corumbá) em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 52.400 0,33 17.292,00

34 003.417 EXPURGO DO
HERBÁRIO

Serviços de Expurgo do
Herbário do Campus do
Pantanal (Corumbá) em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 268 16,75 4.489,00

TOTAL DO LOTE 08 154.877,00

        

LOTE 09 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE PARANAÍBA

35 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Paranaíba em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 13.200 1,78 23.496,00

36 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Paranaíba em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 13.200 1,48 19.536,00

37 003.417 DESINSETIZAÇÃO

Serviço de
Desinsetização,UFMS. Campus
de Paranaíba. 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 13.200 1,53 20.196,00

38 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Paranaíba em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 13.200 1,53 20.196,00

TOTAL DO LOTE 09 83.424,00

        

LOTE 10 - SERVIÇOS NOS CAMPUS DE PONTA PORÃ

39 003.417 COMBATE À
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de
Ponta Porã em metros
quadrados

UNIDADE
(M²) 12.100 1,38 16.698,00

40 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Ponta Porã em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 12.100 1,38 16.698,00

41 003.417 DESINSETIZAÇÃO
Serviço de Desinsetização.
Campus de Ponta Porã. 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 17.500 1,38 24.150,00

42 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Ponta Porã em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 12.100 0,78 9.438,00

TOTAL DO LOTE 10 66.984,00

        
LOTE 11 - SERVIÇOS NOS CAMPUS DE TRÊS LAGOAS
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43 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de Combate à
Escorpiões no Campus de Três
Lagoas em metros quadrados

UNIDADE
(M²) 100.000 0,58 58.000,00

44 020.680 Descupinização
Serviços de Descupinização no
Campus de Três Lagoas em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 100.000 0,43 43.000,00

45 003.417 DESINSETIZAÇÃO
Serviço de Desinsetização.
Campus de Três Lagoas. ufms 
Valor por metro quadrado.

UNIDADE
(M²) 100.000 1,28 128.000,00

46 003.417 DESRATIZAÇÃO
Serviços de Desratização no
Campus de Três Lagoas em
metros quadrados

UNIDADE
(M²) 100.000 0,93 93.000,00

TOTAL DO LOTE 11 322.000,00

        

ITENS DE 47 A  51 - GRUPO 12 - UASG PARTICIPANTE : SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA 2ª CIA
FRONTEIRA /MS - PORTO MURTINHO (os valores foram considerados os mesmos do Campus de Corumbá-MS)

47 003.417 COMBATE A
ESCORPIÕES

Serviços de combate a
escorpiões MEX 2ª CIA
FRONTEIRA

UNIDADE
(M²) 5.500 0,78 4.290,00

48 020.680 Descupinização Serviços de descupinização 
MEX 2ª CIA FRONTEIRA

UNIDADE
(M²) 5.500 0,48 2.640,00

49 003.417 DESINSETIZAÇÃO Desinsetização, UFMS  MEX
2ª CIA FRONTEIRA

UNIDADE
(M²) 5.500 1,28 7.040,00

50 003.417 DESRATIZAÇÃO Serviços de Desratização 
MEX 2ª CIA FRONTEIRA

UNIDADE
(M²) 5.500 0,33 1.815,00

51 003.417 EXPURGO DO
HERBÁRIO

Serviços de Expurgo do
Herbário e MEX 2ª CIA
FRONTEIRA

UNIDADE
(M²) 1.000 16,75 16.750,00

TOTAL ESTIMADO PARA SERVIÇOS EM 2ª CIA FRONTEIRA EM PORTO MURTINHO 32.535,00
TOTAL ESTIMADO PARA SERVIÇOS NA COMISSÃO DO 3º GPTO EXÉRCITO (C. GRANDE) 10.430,00
TOTAL ESTIMADO PARA SERVIÇOS NO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE 80.500,00
        

TOTAL ESTIMADO PARA A UFMS    
3.657.672,00

 
OBSERVAÇÃO: (*) = TOTAL DA ÁREA, CONSIDERANDO 04 (QUATRO) APLICAÇÕES NO

PERÍODO DE 12 MESES.
 

6.1.1. Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao
atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e
previdenciárias, taxas, fretes, transportes, carga e descarga, garantia dos materiais e seguros
incidentes ou que venham a incidir sobre a execução do serviço.
6.1.2. A justificativa de efetuar a remuneração por “metro quadrado” foi no intuito de
haver um controle de custo mais preciso, sendo que cada m² (metro quadrado) terá um valor
unitário, e após a realização de cada serviço, será efetuado o pagamento à Contratada de
acordo com o total da área trabalhada, demonstrado na Nota Fiscal e nos documentos
apresentados após a realização de cada serviço.

Ô
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6.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
6.2.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
6.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
6.2.3.  O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

6.3. NECESSIDADES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.3.1. Não existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.3.1.1.  SICAF;
6.3.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
6.3.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
6.3.1.4.  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
6.3.1.5.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
6.3.1.6.  A empresa contratada deverá apresentar documentação relativa à
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista estabelecidos na minuta padrão
da Advocacia-Geral da União, conforme art. 27, inciso I e IV da Lei 8.666/93 c/c art. 29
da IN/SEGES/MP nº 05/2017.

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  :
6.4.1. Comprovar Regularidade Cadastral junto à autoridade sanitária e/ou ambiental
competente (Secretarias Estadual ou Municipal de Saúde, CONAMA/MMA, etc.);
6.4.2. Apresentar Licença de Operação expedida pela Vigilância Sanitária para
funcionamento da empresa;
6.4.3. Indicar responsável Técnico devidamente habilitado para o exercício das
funções relativas aos serviços;
6.4.4. Serão habilitados os seguintes profissionais: Biólogo, Engenheiro Agrônomo,
Engenheiro Florestal, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Médico Veterinário ou Químico,
devidamente registrado no Conselho Profissional de sua área, observados os procedimentos
específicos para cada local de aplicação.
6.4.5. Apresentar atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado , que comprovem a aptidão da empresa licitante para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível com o objeto da contratação;
6.4.6. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica, quanto o quantitativo a ser comprovado;
6.4.7. Todos os atestados apresentados na documentação de habilitação deverão
conter, obrigatoriamente, a especificação dos serviços executados, o nome e cargo do
declarante;
6.4.8. A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica
emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o
serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatórios do conteúdo declarado;
6.4.9. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no
contrato social vigente;
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6.4.10. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato.
6.5. VISTORIA PARA LICITAÇÃO:
6.5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, fica facultado ao
licitante realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por
servidor designado para esse fim de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 11:00 horas.
6.5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
6.5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
6.5.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar
posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir
os ônus dos serviços decorrentes.
6.5.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7. DETALHAMENTO DO OBJETO/ MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1. DO CRONOGRAMA DAS APLICAÇÕES:

7.1.1. Os serviços serão executados de acordo com o cronograma elaborado pelas
partes, com monitoramento sistemático definido pela CONTRATANTE.
7.1.2. A Contratada deverá executar 2 (duas) aplicações gerais e 2 (duas) aplicações
sustentativas, sendo 1 (uma) aplicação a cada trimestre:

a) 1ª aplicação Geral - logo após a assinatura do Contrato, em data previamente
agendada com o Gestor do Contrato;
b) 1ª aplicação Sustentativa – ocorrerá depois de decorrido o intervalo de 90 (noventa)
dias da 1ª aplicação geral;
c) 2ª aplicação Geral – ocorrerá após 90 (noventa) dias da 1ª aplicação sustentativa;
d) 2ª aplicação Sustentativa – ocorrerá decorrido o intervalo de cerca de 90 (noventa)
dias da 2ª aplicação geral.

7.1.3. Totalizando 04 (quatro) aplicações durante o prazo de vigência contratual.

CRONOGRAMA DE APLICAÇÕES
1ª

APLICAÇÃO
GERAL

1ª APLICAÇÃO
SUSTENTATIVA

2ª
APLICAÇÃO

GERAL

2ª APLICAÇÃO
SUTENTATIVA

Logo após a
assinatura do

Contrato

90 dias contados da
data da 1ª

Aplicação Geral

90 dias
contados da 1ª

Aplicação
Sustentativa

90 dias contados
da data da 2ª

Aplicação Geral

7.1.4. A CONTRATADA garantirá os serviços por 90 (noventa) dias após a última
aplicação (geral ou sustentativa), mesmo após a 2ª aplicação sustentativa; 
7.1.5. A CONTRATADA obriga-se a prestar pronto atendimento às solicitações do
Gestor do Contrato, com vista a eliminar existência de insetos, pragas, baratas, ratos, cupins,
etc., que porventura venham a surgir nos intervalos entre as aplicações, bem como corrigir
falhas que tenham ocorrido proveniente das aplicações anteriores, dentro do prazo da garantia,
bem como corrigir possíveis falhas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a solicitação;

7.1.5.1. O prazo previsto no item anterior aplicar-se-á também quando a empresa
for convocada a prestar os serviços em garantia, conforme item 11 deste termo de
referência.

a) As chamadas para o pronto atendimento de correção (aplicação corretiva) ou
de reforço não implicarão em qualquer ônus adicional a CONTRATANTE;
b) A CONTRATADA deverá aplicar dentro do período de garantia tantas
corretivas forem necessárias para corrigir as possíveis aparições de insetos,
pragas, pombos, morcegos, ratos, baratas, cupins, mosquitos, abelhas e similares.
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7.1.6. Os serviços deverão ser obrigatoriamente refeitos a cada período de 03 (três)
meses, ou em menor prazo neste caso sem ônus para a CONTRATANTE, por execução da
garantia na hipótese de reinfestação.

7.2. EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS, OS MESMOS DEVERÃO TER APLICAÇÃO
TANTO NAS IMEDIAÇÕES INTERNAS COMO EXTERNAS DO ÓRGÃO, E POSSUIR AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

a)  Não causar manchas;
b) Serem antialérgicos;
c) Tornarem-se inodoros após 90 (noventa) minutos da aplicação;
d) Serem inofensivos à saúde humana;
e) Não danificarem ou causarem a morte das plantas, árvores e gramados;

7.2.1. Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências prescritas no item
anterior, deverão ser de primeira qualidade e devidamente licenciados pela entidade sanitária
pública competente.
7.2.2. Os serviços de desratização deverão consistir no combate ostensivo e direito
aos roedores, devendo ser executados com aplicação de raticida em forma de isca, de modo
que os animais, ao secarem, não deixem odor desagradável e que seja procedido, de
preferência, em locais onde não há movimentação de pessoas.
7.2.3. Os serviços de desinsetização deverão ser executados com produtos de baixa
toxicidade, inodoro, inócuo à saúde e liberados pelo Ministério da Saúde, podendo ser
manipulados com gel, spray ou névoa.
7.2.4. Os serviços de descupinização deverão consistir no combate ostensivo e direto
aos cupins e aos locais onde se alojam, bem como preventivos nas áreas que forem indicadas,
utilizando produtos liberados pelo Ministério da Saúde.
7.2.5. Os serviços de combate a escorpiões se destinam tanto às pragas existentes nos
gramados, as quais danificam e destroem plantas, como também àquelas que se proliferam em
ambientes internos, pode-se utilizar produtos tanto a base de gel, spray ou névoa, devendo os
mesmos serem liberados pelo Ministério da Saúde.
7.2.6. Quanto ao impacto ambiental:

a) A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
cabíveis para a correção dos danos que vierem a ser causados caso ocorra passivo
ambiental em decorrência da execução de suas atividades.

7.3. PERIODICIDADE E SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS:
7.3.1. Desinsetização, desratização e dedetização: O controle monitorado de pragas
(insetos, roedores e aracnídeos) compreenderá as medidas utilizadas no controle integrado de
pragas, realizados sob demanda, ocorrendo 4 (quatro) tratamentos anuais, realizados
trimestralmente, de acordo com necessidade da Universidade. Em casos mais críticos o
tratamento poderá ocorrer em intervalos de períodos menores;
7.3.2. O cronograma, contendo data e horários de aplicações na Desinsetização,
desratização e dedetização, serão definidos em conjunto entre o fiscal do contrato e o
responsável da LICITANTE VENCEDORA, considerando os horários e datas que melhor
atenderem as necessidades da UFMS;
7.3.3. Os serviços serão realizados conforme necessidade, sob demanda das unidades
acadêmicas, não constituindo qualquer obrigação da Universidade em desenvolver o serviço
em todas as áreas citadas;
7.3.4. As ordens de Serviço (O.S.) serão encaminhadas por via eletrônica ou através
de entrega direta à contratada;
7.3.5. Após recebida a ordem de serviço a LICITANTE VENCEDORA terá vinte
quatro (24) horas para iniciar os seus trabalhos, no local da UFMS para o qual foi solicitado os
serviços de Desinsetização, desratização e dedetização;
7.3.6. A CONTRATADA deverá executar os serviços nos dias e horários agendados
pelos responsáveis da UFMS, durante o horário de expediente da UFMS inclusive aos
sábados, sempre das 07h às 17h, acompanhado por servidor designado.Em caso de
necessidade os trabalhos poderão ser realizados nos sábados, domingos ou feriados;
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7.3.7. Toda a execução deverá ocorrer, de preferência, em situações onde não houver
pessoas nos locais e mediante acordo com os responsáveis pelos setores, deverá também
ser observado o(s) preço(s) registrado(s), os quantitativos máximos estimamos e o prazo limite
da contratação.
7.3.8. Em caso de haver necessidade em refazer o serviço após vistoria da
fiscalização, deverá a CONTRATADA proceder em até 72 (setenta e duas) horas, contados do
recebimento da comunicação efetuada pela unidade solicitante da CONTRATANTE e sem
ônus para a UFMS.
7.3.9. Iniciados os trabalhos no local determinado, pela O.S., na UFMS a LICITANTE
VENCEDORA deverá encerrar os seus trabalhos dentro do prazo máximo de quatro horas,
salvo se o serviço exigir um tempo maior, fato este que deverá ser comunicado com
antecedência, devendo esta extensão de prazo ser aprovada previamente pelo fiscal do
contrato.

8. VIGÊNCIA CONTRATUAL
8.1. A prestação dos serviços dar-se-á mediante formalização de contrato, conforme
minuta anexa ao edital;
8.2. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93;
8.3. Nesse sentido, sendo considerado que os serviços de controle de insetos, animais
sinantrópicos (desinsetização, descupinização e combate a escorpiões) e parasitológicos (cupins de
madeira e dos mulundus – cupins de jardim), em regra, têm natureza contínua, é possível que tenham
vigência superior à própria Ata de Registro de Preços, notoriamente, considerando a possibilidade de
prorrogação em até 60 meses, conforme dispõe o art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/1993.
8.4. Durante a vigência da contratação será permitida a alteração social, a fusão, a cisão, a
incorporação, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas na contratação original, sem
prejuízo às responsabilidades contratuais e legais decorrentes da sua execução, devendo a
CONTRATADA encaminhar cópia autenticada do registro da alteração no respectivo órgão,
observadas as condições a seguir:

a) No caso de alteração social, no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da
solicitação deste Tribunal, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, previstas neste
instrumento para os casos de inexecução parcial;
b) No caso de fusão, cisão e incorporação, comprovar as mesmas qualificações exigidas para
fins de habilitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do registro das
alterações, sob pena de rescisão contratual e aplicação das demais penalidades decorrentes da
inexecução total.

8.5. Medida acautelatória.
a) Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

8.6. SUBCONTRATAÇÃO :
8.6.1. Não será permitida a subcontratação do objeto licitatório.

8.7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA:
8.7.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

9. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
9.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:

a) Estar de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;
b) Causar o mínimo de impacto ao meio ambiente;
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c) Atingir os objetivos e exterminar as colônias, impedir a formação e surgimento de novos
insetos;
d) Não colocar em risco a saúde de pessoas que transitam nas instalações;
e) Os serviços deverão ser realizados por profissionais treinados, uniformizados e
identificados;
f) Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequado para cada situação;
g) Promover monitoramento das áreas tratadas em ação conjunta com a UFMS, reforçando a
aplicação se for o caso até a solução do problema, sem ônus a CONTRATANTE;
h) Emitir relatórios dos serviços constando data e horário da aplicação, produto aplicado e
responsável pela aplicação;
i) Os serviços serão avaliados mensalmente e as ocorrências consolidadas, trimestralmente;
j) Os produtos aplicados deverão ter seus efeitos garantidos pelo prazo mínimo de 90 dias;
k) A CONTRATADA deverá refazer o serviço de controle de pragas e vetores nas áreas em
que for verificada a ineficácia dos produtos aplicados, sem ônus para a CONTRATANTE.

10. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
10.1. Os serviços deverão se acompanhados por orientação de Técnico Habilitado. Serão
habilitados os seguintes profissionais: Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal,
Engenheiro Químico, Farmacêutico, Médico Veterinário ou Químico, devidamente registrado no
Conselho Profissional de sua área, observados os procedimentos específicos para cada local de
aplicação.
10.2. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais
e equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços.
10.3. Aplicar nas instalações  internas e externas solução de inseticida de ação residual ,
com a finalidade de impedir a instalação e proliferação dos insetos, roedores e aracnídeos ( em
especial escorpiões);
10.4. Complementar o trabalho com aplicação de substâncias nos ambientes internos e
externos e seus respectivos compartimentos. Os produtos serão aplicados sem que as pessoas
necessitem desocupar  o ambiente, exceto em casos extraordinários após autorização dos fiscais do
contrato;
10.5. Aplicar o produto químico ( princípio ativo+inerte ) nas superfícies horizontais e
verticais, pequenas frestas e fenda; no interior de interruptores e tomadas; sob mesas, balcões,
gavetas,  gabinetes de pia , e onde necessário.
10.6. Realizar o controle de roedores por meio de instalação de dispositivos  permanentes
que acondicionam as iscas raticidas, fixados ao longo das instalações externas e/ou internas da
edificações da UFMS.
10.7. Proteger com dispositivos as iscas raticidas de intempéries e evitando que pessoas ou
animais tenham contato com as substâncias químicas empregadas no controle ( Iscas);
10.8. Confeccionar o MAPA DE CONTROLE AMBIENTAL A VETORES contendo a
posição das portas -isca em cada setor da área tratada. Os tubos e armadilhas  para roedores serão
instalados em diversos pontos e informados á UNIVERSIDADE  a quantidade e a localização
exatos;
10.9. Instalar portas-isca, com identificação  mediante numeração e etiquetas. 
10.10. Monitorar os portas- isca, com  coleta de dados sobre consumo, oxidação, desgaste
natural e reposição de iscas. 
10.11. Confeccionar LAUDO TÉCNICO quadrimestralmente discriminando produtos
utilizados, níveis de infestação, gráficos, registro de não conformidades, medidas corretivas
recomendadas;
10.12. Instalar na implantação dos serviços PPE'S ( Postos Permanentes de Envenenamento)
na área externa e tubos portas-isca no anel sanitário contendo iscas raticidas, devidamente
numerados e identificados, sem ônus para a UNIVERSIDADE.
10.13. Instalação de iscas para roedores em caixas de passagens da tubulação subterrâneas da
rede lógica.
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10.14. Em caso de rescisão contratual, os tubos portas-iscas e armadilhas serão retirados pela
CONTRATADA, sem ônus para a UNIVERSIDADE;
10.15. Se, durante a vigência do contrato ou na rescisão contratual, for comprovado, que
algum dos acessórios consignados e mencionados no quadro abaixo, foi extraviado, danificado, ou
tido ocorrido o desgaste natural de uso, o valor da reposição NÃO será cobrado da
UNIVERSIDADE, sendo que o mesmo é de responsabilidade da CONTRATADA.
10.16. Desinsetização, desratização e dedetização: O controle monitorado de pragas ( inseto,
roedores e aracnídeos) compreenderá as medidas utilizadas no controle integrado de pragas,
realizados sob demanda, ocorrendo 4 ( quatro) tratamento anuais, realizados trimestralmente, de
acordo com necessidade da universidade. Em casos mais horários de aplicações na Desinsetização,
dedetização, serão definidos em conjunto entre o fiscal do contrato e o responsável da
CONTRATADA, considerando os horários e datas que melhor atenderem as necessidades da UFMS.
10.17. Os serviços serão realizados conforme necessidade, sob demanda das unidades
acadêmicas, não constituindo qualquer obrigação da Universidade em desenvolver o serviço em
todas as áreas citadas nos termos de Referência.
10.18. As  ordens de serviços (O.S.) serão encaminhadas por via eletrônica ou através de
entrega direta á contratada.
10.19. Após recebida a ordem de serviço a  CONTRATADA terá vinte e quatro (24) horas
para iniciar os seus trabalhos, no local da UFMS para o qual foi solicitado os serviços de
Desinsetização,desratização e dedetização . Em caso de necessidade os trabalhos poderão ser
realizados nos sábado, domingos ou feriados.
10.20. Iniciados os trabalhos no local determinado, pela O.S., na UFMS a CONTRATADA
deverá encerrar os seus trabalhos dentro do prazo máximo de quatro horas, salvo se o serviço exigir
um tempo maior, fato este que deverá ser comunicado com antecedência, devendo estar extensão de
prazo ser aprovada previamente pelo fiscal do contrato.

11. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
11.1. A CONTRATADA deverá fornecer, à Universidade, os comprovantes de medidas de
controle e de aplicações, mediante apresentação escrita de relatórios dos serviços, conforme
informações presentes na RDC nº. 52/2009, que são as seguintes:

a) Nome do cliente;
b) Endereço do imóvel;
c) Praga(s) alvo;
d) Data de execução dos serviços;
e) Prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s) alvo;
f) Grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
g) Nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
h) Orientações pertinentes ao serviço executado;
i) Nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho profissional
correspondente;
j) Número do telefone do Centro de Informação Toxicológica;
k) Identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão social, nome
fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e ambiental com seus respectivos
prazos de validade.

11.2. Após a realização dos serviços, a empresa deverá entregar documento/certificado de
garantia, no qual especifique o prazo de validade dos serviços de no mínimo 90 dias e dos produtos
aplicados. No período de validade dos serviços, a empresa deverá dar toda a assistência que se fizer
necessária para garantir o controle de infestação nas áreas tratadas, conforme determinado no Art. 20
da Resolução - RDC nº 52/2009 da ANVISA, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

12. DA GESTÃO CONTROLE E  FISCALIZAÇÃO
12.1. A Universidade por meio da Divisão de Conservação e Urbanismo será responsável
pela fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços objeto deste termo de referência;
12.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
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formaa assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993;
12.3. Verificação da execução do serviço conforme as especificações deste Termo de
Referência;
12.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.6. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.7. A fiscalização dos serviços será exercida por servidor(es) devidamente nomeado(s)
pela CONTRATANTE, a quem incumbirá o acompanhamento da execução dos serviços,
determinando à empresa CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo
cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas,
comunicando-as a CONTRATANTE, e avaliar a qualidade do serviço prestado (se satisfatório ou
insatisfatório);

AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato nº                                                                                                                  Vigência:
Empresa/Contratada:
Gestor/Fiscal do Contrato:
Período da Avaliação: _____ trimestre/2018 - (___/___/2018 a ___/___/2019)

12.8. Pontualidade: atender dentro dos prazos estabelecidos;
12.9. A cada descumprimento a CONTRATADA terá em sua avaliação um ponto negativo.
12.10. Efetividade: Realizar os serviços de forma que os resultados no controle de insetos e
roedores sejam eficazes.

a) O reaparecimento da praga antes de 90 dias, após cada aplicação caracteriza ineficiência do
produto/aplicação, devendo ser reforçada a aplicação de imediato, sendo atribuído em sua
avaliação mensal um ponto negativo.

12.11. A avaliação no período será satisfatória quando a Nota do Trimestre for igual ou
maior que 5.

a) Nota trimestre = 10 – Pontos Negativos
b) NT > 5 = Satisfatório
c) NT < 5 = Insatisfatória

12.12. Os serviços ou bens serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses:
a)  Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado na
solicitação de serviço;
b) Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste Termo de
Referência;e
c) Falta de entrega de algum documento solicitado pela fiscalização.

12.13. Também serão utilizados para avaliação o Acordo de Níveis de Serviço, conforme
ANEXO III.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)
13.1. O CONTRATADO será punido com o impedimento de licitar e contratar com a
União, seus órgão e entidades, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos:
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13.1.1. apresentação de documentação falsa;
13.1.2. retardamento da execução do objeto;
13.1.3. falhar na execução do contrato;
13.1.4. fraudar na execução do contrato; 
13.1.5. comportamento inidôneo;
13.1.6. declaração falsa;
13.1.7. fraude fiscal.
13.2. Ressalvadas as condutas descritas nos subitens 13.1.2 e 13.1.3, será aplicada multa de
até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
13.3. Para os fins do item 13.1.2, será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso no início da execução dos serviços, até no máximo de 30% (trinta
por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença.
13.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver paralisação da
prestação dos serviços de forma injustificada por mais de 10 (dez) dias.
13.5. Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) houver atraso injustificado do inicio dos serviços, por mais de 7 (sete) dias, após a emissão da
ordem de serviços.
b) todos os serviços executados não forem aceitos pela fiscalização por não atenderem às
especificações deste documento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços.
13.6. Para fins do item 13.1.3, em caso de descumprimento das obrigações assumidas, a
multa será aplicada de acordo com a gravidade da infração, até o limite de 10% (dez por cento) do
valor mensal do contrato, conforme graus e condutas dispostas nas tabelas 1 e 2 abaixo:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,20 % do valor mensal do contrato
2 0,40 % do valor mensal do contrato
3 0,80 % do valor mensal do contrato
4 1,60 % do valor mensal do contrato
5 3,20 % do valor mensal do contrato
6 4,00 % do valor mensal do contrato

 

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequência letais. 6 Por ocorrência

02 Suspender ou interromper, salvo por motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 6 Por dia e por

ocorrência

03 Manter empregado sem qualificação para executar
os serviços contratados. 1 Por empregado

e por dia

04 Permitir a presença de empregado sem uniforme
e/ou sem crachá. 1

Por empregado
e por

ocorrência

05
Destruir ou danificar documentos, equipamentos ou
materiais da Contratada por culpa ou dolo de seus

agentes;
3 Por ocorrência

06 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para
fins diversos do objeto do contrato; 5 Por ocorrência

07 Recusar-se a executar serviço expressa e
formalmente determinado pela fiscalização; 5 Por dia e por

ocorrência

08
Recusar ou retardar a refazer ou reforçar os

serviços, após vistoria da fiscalização, no prazo
previsto;

5 Por dia e por
ocorrência

34



30/01/2019 SEI/UFMS - 1003026 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1260655&infra_sistema=… 22/28

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

09 Executar Serviço sem a utilização de equipamentos
de proteção individual (EPI), quando necessários; 2

Por empregado
e por

ocorrência

10 Fornecer informação pérfida de serviço ou
substituição de material. 3 Por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

11 Zelar pelas instalações da (órgão/entidade)
utilizadas. 3 Por item e por

ocorrência

12

Apresentar as Notas Fiscais discriminando preços e
quantidades de todos os materiais utilizados,

indicando marca, quantidade total e quantidade
unitária (volume, peso e etc.).

1 Por ocorrência

13 Cumprir determinação formal ou instrução
complementar da fiscalização. 2 Por ocorrência

14

Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), quando exigido em lei ou convenção,

aos seus empregados e de impor penalidades
àqueles que se negarem a usá-los.

2
Por empregado

e por
ocorrência

15

Cumprir quaisquer dos itens do edital do Pregão
Eletrônico e seus anexos não previstos nesta tabela

de multas, após reincidência formalmente notificada
pela fiscalização, por item e por ocorrência.

1 Por item e por
ocorrência

16
Entregar no prazo a documentação de forma exigida
na cláusula décima terceira deste contrato, ou fazê-

lo de forma incompleta.
1 Por dia

17

Entregar no prazo os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas

suscitadas durante a análise da documentação
exigida na cláusula décima terceira, por dia de

atraso.

1 Por dia

18 Manter a documentação de habilitação econômico e
financeiro atualizada; 1 Por item e por

ocorrência

19 Cumprir horários estabelecidos pelo contrato ou
determinado pela CONTRATANTE. 1 Por item e por

ocorrência

13.6.1. Para as ocorrências das sanções aplicáveis conforme tabela acima se procederão
da seguinte forma:

a) Será aplicada a penalidade de Advertência na primeira ocorrência;
b) A partir da segunda será aplicada a penalidade de multa, conforme tabela do item
13.6, deste termo de referencia, até o limite de duas;
c) Ocorrendo nova situação de multa o contrato será rescindido.

13.7. As multas, que serão independentes e cumulativas, poderão ser descontadas do
pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
13.8. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
13.9. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial.
13.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
CONTRATADO à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
13.11. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação da
CONTRATANTE, a partir do qual se observará o disposto na cláusula sexta deste contrato.
13.12. Para os fins do item 13.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos
artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
13.13. Na aplicação das sanções será concedido prazo para defesa prévia e recurso,
observando-se as disposições contidas nos artigos 87, § 2° e 109, inciso I, da Lei 8666/93.
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14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, observados os
direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
14.2. A rescisão deste contrato pode ser:

14.2.1. Determinada por ato unilateral da contratante, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA, quanto
aos efeitos da rescisão, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso
XVII;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE, reduzida a termo nos autos do processo;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

14.3. O descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da
CONTRATADA pode implicar em rescisão contratual, sem prejuízo das sanções de multa,
suspensão temporária, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade;
14.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
14.5. O procedimento para a rescisão contratual deverá ser formalmente motivado nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

15. DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
serviços, nos termos abaixo.
15.2. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques
e revisões finais que se fizerem necessários.
15.3. A contratante realizará a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
15.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
15.5. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de entrega da nota fiscal/fatura de serviços, devidamente acompanhada da documentação
exigida no contrato, à Divisão de Conservação e Urbanismo;
15.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária, a crédito exclusivo da
empresa fornecedora, na conta corrente indicada pela mesma, observada a condição apresentada na
proposta, obedecidas as formalidades de praxe;
15.8. Quando do pagamento do crédito , serão retidos os tributos federais previstos no Art.
nº 64 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996. A empresa fornecedora optante do Simples, deverá
apresentar, para fins de cadastro, no ato da assinatura do contrato, cópia autenticada do termo de
opção;
15.9. Os pagamentos serão efetuados à empresa contratada de acordo com os valores
formalmente empenhados e após a certificação dos documentos fiscais pelo Gestor do contrato;
15.10. Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a empresa
fornecedora, após a assinatura da Contrato, para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo
objeto cotado, na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos
preços de mercado.

16. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
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16.1. A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, quando a contratação demandar a formalização contrato.
17.2. A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis
por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços continuados de
dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do
valor total do contrato;
17.3. A garantia prevista no item 17.1, somente será liberada ante a comprovação de que a
empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração,
conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da IN. 06/2013. (retificado em 9 de janeiro de 2014 –
publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59).

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato a contratante se
compromete a:
18.2. Expedir a Ordem de Serviço com a antecedência estabelecida no subitem 10.18 deste
termo de referência;
18.3. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do serviço;
18.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, referentes à contratação;
18.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma convencionada no neste Termo de
Referência, até 30 (trinta) dias da apresentação do ateste da Nota Fiscal/ Fatura - Item 15;
18.6. Acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, bem como as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, por meio de servidor denominado fiscal do contrato;
18.7. Manifestar-se formalmente sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
na execução do serviço e em todos os atos relativos à execução do contrato, bem como, aplicação de
sanções e alterações;
18.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1. Obriga-se a contratada a:
19.1.1. Manter preposto aceito pela Administração da UFMS, durante o período de vigência
do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser
indicado na assinatura do instrumento contratual, mediante declaração, em que deverá constar o
nome completo, CPF, documento de identidade, endereço, telefone de contato e e-mail;
19.1.1.1. O preposto indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à
Divisão de Conservação e Urbanismo em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para
tratar dos assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.
19.1.1.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
19.1.1.3. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho.
19.1.2. Efetuar uma aplicação geral e uma aplicação sustentativa a cada três meses, com a
averiguação de todo o ambiente e aplicação de reforço, quando necessário.
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19.1.3. Efetuar, aplicação de reforço nas áreas de alimentação ou, em havendo necessidade,
em intervalos inferiores a 03 (três) meses, não implicando em ônus adicionais para a
CONTRATANTE.
19.1.4. Providenciar a imediata correção dos problemas apontados pela CONTRATANTE,
relacionados com a execução dos serviços contratados.
19.1.5. Enviar com 3 (três) dias de antecedência cartazes/panfletos a serem afixados nas
dependências da Contratante especificando: produto, princípio ativo, dose, EPIs, data e hora de
aplicação, com assinatura do responsável técnico, e nome dos técnicos responsáveis pela aplicação.
19.1.6. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
19.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da
CONTRATANTE.
19.1.8. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta.
19.1.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros.
19.1.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor.
19.1.11. Responder integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
19.1.12. Observar e cumprir os prazos e demais condições estabelecidos neste Termo de
Referência;
19.1.13. Informar a Divisão de Conservação e Urbanismo a ocorrência de alteração de
endereço e telefone;
19.1.14. Manter durante a vigência do contrato, responsável técnico devidamente habilitado
para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas
urbanas;
19.1.15. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e à prevenção de
acidentes;
19.1.16. Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de segurança e/ou proteção
individual, inclusive aqueles utilizados sob condição rotineira;
19.1.17. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços
contratados, especialmente os referentes à segurança e a medicina do trabalho;
19.1.18. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na
licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condições;
19.1.19. Responder nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes,
indenizações, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás,
equipamentos de proteção individual - EPI e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Poder Público;
19.1.20. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato;
19.1.21. Realizar os serviços objeto desta contratação, nos prazos fixados, contados do
recebimento da Ordem de Serviço;
19.1.22. Oferecer garantia completa de no mínimo 90 (noventa) dias a cada aplicação, bem
como assistência em caso de proliferação nesse período;
19.1.23. Aplicar dedetizações corretivas que se fizerem necessárias, além das aplicações
gerais, a critério da fiscalização, para corrigir falhas decorrentes de aplicações gerais e sustentativas,
sem qualquer ônus para o CONTRATANTE;
19.1.24. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados,
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais
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exigências legais para o exercício das atividades;
19.1.25. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus
empregados quando da execução do serviço objeto contratado;
19.1.26. Usar produtos que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes,
todos de primeira qualidade com selo de garantia e embalagens originais de fábrica ou de
comercialização que não causem danos a pessoas ou a itens objeto desta contratação. A inspeção dos
produtos será acompanhada pelo fiscal;
19.1.27. Os agrotóxicos, seus componentes e afins a serem utilizados na execução dos serviços
deverão estar previamente registrados no órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e
exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da
agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 8° a 30, do
Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata;
19.1.28. Comunicar à fiscalização do CONTRATANTE ou ao servidor designado, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
19.1.29. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários, fiscais, comerciais e
obrigações sociais previstos nas legislações em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
19.1.30. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;
19.1.31. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão
ou continência;
19.1.32. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a UNIVERSIDADE, em razão de acidentes, de ação ou omissão, dolosa ou culposa, de
prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;
19.1.33. Colocar à disposição da contratante todos os meios necessários para comprovação da
qualidade dos produtos, permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e
exigências do Edital e deste anexo;
19.1.34. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12,13,14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
19.1.35. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do
artigo 55, XIII da lei 8.666/93;
19.1.36. A CONTRATADA obrigada a efetuar o recolhimento das embalagens vazias e
respectivas tampas dos agrotóxicos e afins, mediante comprovante de recebimento, para fins de
destinação final ambientalmente adequada, a cargo das empresas titulares do registro, produtoras e
comercializadoras, ou de posto de recebimento ou centro de recolhimento licenciado e credenciado,
observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, conforme artigo 33, inciso I, da Lei n°
12.305, de 2010, artigo 53 do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlatas;
19.1.37. A CONTRATADA deverá confeccionar relatório de ocorrências, detalhando os
serviços efetivamente executados, o qual será assinado pelo fiscal do contrato. Os relatórios deverão
ser encaminhados a Divisão de Conservação e Urbanismo – DIURB/CSV/PROADI.
19.2. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
19.2.1. contratação de menos de 5 (cinco) anos, bem como seu cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive;
19.2.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização
do CONTRATANTE;
19.2.3. A subcontratação para a execução do objeto deste termo de referência;
19.2.4. Caucionar ou utilizar este contrato de prestação de serviço para qualquer operação
financeira.

20.  REAJUSTE
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20.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
20.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
20.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
20.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer
20.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
20.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
20.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

21. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
21.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem
no objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato e seus Anexos, excluir-se à o
dia do início e incluir-se á o do vencimento. Somente se iniciam  e vencem os prazos em dias de
expediente na UFMS.
22.2. A inadimplência da Contratada, com referência aos salários, refeições diárias e
transporte não transfere a responsabilidade por seu pagamento à UFMS, nem poderá onerar o objeto
desta contratação, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a UFMS.
22.3. Para dirimir questões oriundas deste contrato é competente a Seção Judiciária da
Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, subseção de Campo Grande.

23. ANEXOS
23.1. ANEXO I - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços (SEI nº 0908845);
23.2. ANEXO II- Modelo de O.S. (SEI nº 0457741);
23.3. ANEXO III- Modelo de Acordo de Níveis Serviço.(SEI nº 1003027);

Campo Grande, 23 de janeiro de 2019.

 
O presente documento segue assinado pela Unidade Requisitante.  A autoridade responsável pela
Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e
art. 30 da IN nº 05/2017-SEG/MPDG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força
do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999, promoverá a autorização em ato próprio.

Documento assinado eletronicamente por Fabiane de Melo Silva, Chefe de Coordenadoria, em
23/01/2019, às 11:58, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1003026 e o código CRC 6BF672FA.

40

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1104772&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000259&infra_hash=b2846086bc16a4103d7b1c642ec33e16b22d061398e0e46c80b02539b3774c12
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=562637&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000259&infra_hash=c3e415d043b39063732a882ed22a8ae1705e94ad1261fd39100024495e29f5e4
https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1260656&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000259&infra_hash=5aec4923b46bae73d22a5315e1b43f65ae1e694fac49fb3d3d57359b26818fae
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


30/01/2019 SEI/UFMS - 1003026 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1260655&infra_sistema=… 28/28

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1003026

Criado por fabiane.melo, versão 4 por fabiane.melo em 23/01/2019 11:58:05.
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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.001160/2018-41

ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E DECLARAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE
01 – RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________
02 – FANTASIA: ____________________________ CNPJ: _________________
03 – ENDEREÇO: _________________________________ BAIRRO: _________
04 – CIDADE: _____________________________ UF: _______ CEP: ________

05 – FONE: (_____) ____________________ FAX: (_____) _________________
06 – E-MAIL: ____________________________ SITE:

h�p://____________________
07 – BANCO/CÓDIGO: ______________________ N° CONTA: _____________

08 – AGÊNCIA/CÓDIGO: __________________________ PRAÇA: ___________
09 – NOME E CPF DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

___________________________________________
10 – NOME E CPF DA PESSOA PARA CONTATO E INFORMAÇÃO SOBRE A COTAÇÃO

E/OU REPRESENTANTE NESTA PRAÇA: ________________________ FONE:
____________

11 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ___________________________________
12 - PRAZO DE ENTREGA:__________________________

13 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES  CONTIDAS NESTE EDITAL”

__________________________________
Assinatura iden�ficada da licitante
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MODELO DE DECLARAÇÕES

A Empresa ___________________________________inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

_______________________________________, portador da Carteira de Iden�dade _________________ e do CPF
nº _______________________, par�cipante do Pregão Eletrônico nº 02/2019 da Fundação Universidade Federal

de Mato Grosso do Sul, DECLARA que:

a) (     ) Que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital.

b) (     ) Que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;

c) (     ) Que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação
no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) (     ) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição

e) (     ) Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429
da CLT.

f) (     ) Para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Cons�tuição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia
produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

g) (   ) Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

h) (     ) 1- a proposta apresentada para par�cipar do Pregão Eletrônico acima
especificado foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discu�do ou recebido de qualquer outro par�cipante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa; 2- a intenção de apresentar a proposta elaborada para par�cipar do
Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discu�da ou recebida de
qualquer outro par�cipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima
especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 3- que não tentou, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
par�cipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto
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a par�cipar ou não da referida licitação; 4- que o conteúdo da proposta
apresentada para par�cipar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discu�do com
qualquer outro par�cipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima
especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 5- que o
conteúdo da proposta apresentada para par�cipar do Pregão Eletrônico acima
especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discu�do ou recebido de qualquer integrante da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul antes da abertura oficial das propostas; e 6- que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

i) (     ) Que sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 1- tem total ciência e conhecimento que esta licitação se trata de Sistema de
Registro de Preços; 2- que tem conhecimento de que os preços por ele fornecidos
e posteriormente registrados nesta Ata ficarão válidos para o Órgão por um
período de 12 meses; 3- que, tem ciência do ar�go 7º do Decreto 3931/2001: “A
existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições”. 4- que tem
conhecimento total do conteúdo da Minuta da Ata de Registro de Preços anexa ao
Edital e total concordância com seus termos. 5- que está plenamente ciente do
teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

Data e Local

TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A empresa ________________________________________________________-inscrita no CNPJ/MF sob o número
__________________________________, concorda plenamente com os termos e conteúdo da Ata de Registro de

Preços, referente ao Pregão Eletrônico – SRP n°   02/2019, e declara que tomou conhecimento do (s) item (ns)
através dos Termos de Adjudicação e de Homologação no site www.comprasgovernamentais.gov.br e assume toda
a responsabilidade sobre o fornecimento do material ali especificado, de acordo com o estabelecido em Ata pela

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

Data e Local

Obs.¹ Ao u�lizar os modelos da UFMS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.
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Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 23/01/2019, às 13:33, conforme horário oficial de Mato Grosso do
Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1003197 e o código CRC E6AB4953.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1003197

Criado por helder.silva, versão 3 por helder.silva em 23/01/2019 13:31:33.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23104.001160/2018-41

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 - SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO____________________________________________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL __________________________________________________

ENDEREÇO UF CEP

TELEFONE (    )
E-MAIL

ITEM/GRUPO DESCRIÇÃO COMPLETA QUANTIDADE / MESES PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS MENSAIS PREÇOS GLOBAIS

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

QUANTIDADE DE PESSOAL
FUNÇÃO QUANTIDADE

RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
MATERIAL QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO

OUTRA INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Valor da proposta R$ _____________________________

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive
impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, garan�a, e
seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.
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(local) ,             / /2019

_________________________________________

Carimbo / Assinatura licitante

Obs.¹ Ao u�lizar os modelos da UFMS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva, Administrador, em
23/01/2019, às 13:36, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1003219 e o código CRC A3EAA5B8.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1003219

Criado por helder.silva, versão 3 por helder.silva em 23/01/2019 13:35:13.
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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.001160/2018-41

ANEXO IV - MODELOS DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DECLARAÇÃO DE
CONTRATOS FIRMADOS E TERMO DE VISTORIA

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos / declaramos que a empresa ............................................................................., inscrita no CNPJ nº

..........................................., e inscrição estadual nº ..........................................., estabelecida na
..........................................................., bairro ........................, cidade de ............................., estado de

.........................., executa ou executou os serviços de _______________ (discriminar com a mesma natureza dos
serviços exigidos na presente licitação), para este órgão, com um total de...(quan�dades, valores e demais dados

técnicos, tudo por extenso).

Atestamos / Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa citada foram cumpridos
sa�sfatoriamente (....se foram cumpridos os prazos de execução, e a qualidade dos serviços...) nada constando em

nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Local, data e assinatura do responsável pela declarante

MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
Declaramos para os devidos fins que a Empresa ____________________________________, através do seu

Representante legalmente cons�tuído _______________, RG nº _________________, CPF
_______________________, vistoriou o local de prestação dos serviços objeto do Pregão nº 02/2019 na sua

totalidade, estando de posse de todas as informações rela�vas à sua execução, não podendo alegar
posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do

valor do Contrato que vier a ser celebrado posteriormente.
Observações encontradas:

1. se não houver observação, consignar no espaço des�nado, a expressão “sem alteração”.

OU

Declaramos para os devidos fins que a Empresa ____________________________________, através do seu
Representante legalmente cons�tuído _______________, RG nº _________________, CPF

_______________________, assume a responsabilidade pela não verificação do local de prestação dos serviços
objeto do Pregão nº 02/2019, tendo pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do

trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato, declarando ainda que não u�lizará da ausência de
vistoria do local de prestação dos serviços para quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem desavenças

técnicas ou financeiras com a contratante
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____________________________________

Assinatura do Responsável Legal

Data e Local

Obs.¹ Ao u�lizar os modelos da UFMS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 23/01/2019, às 13:42, conforme horário oficial de Mato Grosso do
Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1003240 e o código CRC 9D2F27AE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1003240

Criado por helder.silva, versão 3 por helder.silva em 23/01/2019 13:42:09.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.001160/2018-41

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO - SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM
ENTRE SI A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E
A EMPRESA
.............................................................

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com sede na Av. Costa e Silva, s/nº –
Bairro Universitário, na cidade de Campo Grande/MS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, nomeado pela  Portaria nº 1.169, de 28 de
setembro de 2017, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..............................
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
....................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº ................., expedida pela (o)
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº
23104.001160/2018-41 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de
2018 e da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017  e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 02/2019 por
Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS, ANIMAIS
SINANTRÓPICOS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A ESCORPIÕES) E
PARASITOLÓGICOS (CUPINS DE MADEIRA E DOS MULUNDUS – CUPINS DE JARDIM) EM
AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS de todos os Campus da UFMS , que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item Descrição Local de Execução Unidade Quan�dade Valor Unitário Valor Total
1
2
3
...

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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2.1. A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, a contar a par�r da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem
natureza con�nuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente es�ma�vo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quan�ta�vos de serviços efe�vamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15269/154054

Fonte:

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI:

Empenho: 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta
dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
no início de cada exercício financeiro

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

51



30/01/2019 SEI/UFMS - 1004419 - Minuta de Contrato

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1262182&infra_sistema=10… 3/5

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garan�a no valor de R$ XXXX, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas no § 1o do Art. 56
da Lei 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital e
Termo de Referência, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os
materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no
Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;

12.1.2.  interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

52



30/01/2019 SEI/UFMS - 1004419 - Minuta de Contrato

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1262182&infra_sistema=10… 4/5

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Campo Grande/MS - Jus�ça Federal para
dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em via digital, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

Campo Grande, MS,  ......... de.......................................... de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Panmella Candido Oguido, Chefe de
Divisão, em 24/01/2019, às 16:08, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1004419 e o código CRC 313E5C11.

DIVISÃO DE CONTRATOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7427 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1004419
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.001160/2018-41

ANEXO VI - ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° __/____ - MINUTA

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, com sede na Av. Costa e
Silva, s/nº, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, conforme delegação de atribuição objeto da
Portaria n. º 1.169, de 28/09/2017, inscrito no CPF sob o nº 024.985.168-75, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº 02/2019, publicada no ...... de ...../...../2019, processo administra�vo nº
23104.001160/2018-41, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quan�dade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a
eventual CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE INSETOS, ANIMAIS SINANTRÓPICOS (DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E
COMBATE A ESCORPIÕES) E PARASITOLÓGICOS (CUPINS DE MADEIRA E DOS MULUNDUS –
CUPINS DE JARDIM) EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS de todos os Campus da UFMS ,
especificado(s) no(s) item(ns) .......... do .......... Termo de Referência, Anexo I do edital de
Pregão nº 02/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Item Descrição / Especificação Unidade de Medida Quan�dade Valor Unitário

1
2
3
...

54



30/01/2019 SEI/UFMS - 1013834 - Licitação: Anexos

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1272509&infra_sistema=10… 2/5

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL.

3.2. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

Item nº Órgãos Par�cipantes Unidade Quan�dade
UASG 160141 - COMISSAO DE OBRAS DO 3º GRUPAM.DE ENGENHARIA 

UASG 160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE
UASG 160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por
qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não tenha par�cipado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras esferas federa�vas, fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

4.1.2. O pedido de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços ao órgão
gestor devem ser encaminhados exclusivamente pela funcionalidade de Gestão de Ata de
Registro de Preços do SIASG.

4.1.3. A unidade gestora da Ata de Registro de preços responderá ao pedido de
adesão em até 5 dias úteis após a ciência do pedido enviado pela UASG requerente.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou en�dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan�ta�vos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro
do quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que
eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já
des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
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do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá
efe�var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a
prorrogação do prazo para efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata,
desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r do(a)
assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução
dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado
por mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em)
a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
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6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e jus�ficados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X,
do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão
par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência,
ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admi�da a
contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quan�ta�vos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao
vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em meio digital, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
par�cipantes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)

Obs. Minuta assinada pelo(a) servidor(a) elaborador(a).
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https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1272509&infra_sistema=10… 5/5

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 29/01/2019, às 15:42, conforme horário oficial de Mato Grosso do
Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1013834 e o código CRC 702E42F0.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001160/2018-41 SEI nº 1013834

Criado por helder.silva, versão 4 por helder.silva em 29/01/2019 15:42:45.
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Item Código Descrição Complemento Unidade Qtde  Valor 
Unitário Valor total

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

1 003.417

COMBATE A ESCORPIÕES Serviços de combate a 
escorpiões no Campus 
de Aquidauana em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 33.000  0,35  0,80  0,58 18.975,00

2 020.680

Descupinização Serviços de 
descupinização no 
Campus de Aquidauana 
em metros quadrados

UNIDADE (M²) 32.100  1,42  0,30  0,86 27.606,00

3 003.417

DESINSETIZAÇÃO Desinsetização, UFMS 
Campus de Aquidauana.
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 305.200  1,85  1,00  1,43 434.910,00

4 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Aquidauana em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 32.100  0,35  0,30  0,33 10.432,50

491.923,50

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

5 003.417

COMBATE A ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Bonito em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 7.600  1,85  1,70  1,78 13.490,00

6 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Bonito em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 7.600  1,75  1,20  1,48 11.210,00

*

LOTE 01 - SERVIÇOS NO Campus de Aquidauana

TOTAL DO LOTE 01

LOTE 02 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE BONITO

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.001160/2018-41

ANEXO VII - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
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7 003.417

DESINSETIZAÇÃO Desinsetização.Campus 
de Bonito. UFMS
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 7.600  1,85  1,20  1,53 11.590,00

8 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Bonito em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 7.600  1,85  1,20  1,53 11.590,00

47.880,00

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

9 003.417 COMBATE A ESCORPIÕES

Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Campo Grande em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 642.000  0,85  0,80  0,83 529.650,00

10 020.680 Descupinização

Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Campo 
Grande em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 641.800  0,36  0,30  0,33 211.794,00

11 003.417 DESINSETIZACAO

Serviço de 
Desinsetização.  
Campus de Campo 
Grande. UFMS.
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 1.002.000  1,55  1,00  1,28 1.277.550,00

12 003.417 DESRATIZAÇÃO

Serviços de 
Desratização no Campus 
de Campo Grande em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 641.800  0,35  0,30  0,33 208.585,00

13 003.417

EXPURGO DO HERBÁRIO Serviços de Expurgo do 
Herbário em metros 
quadrados. CAMPO 
GRANDE

UNIDADE (M²) 328  15,50  18,00  16,75 5.494,00

2.233.073,00

TOTAL DO LOTE 02

LOTE 03 - SERVIÇOS EM CAMPO GRANDE MS

TOTAL DO LOTE 03

LOTE 04 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE CHAPADÃO DO SUL
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 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

14 003.417

COMBATE A ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Chapadão do Sul em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 12.600  0,78  0,80  0,79 9.954,00

15 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Chapadão 
do Sul em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 12.600  1,75  0,30  1,03 12.915,00

16 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização. Campus 
de Chapadão do Sul. 
UFMS
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 12.600  1,55  1,00  1,28 16.065,00

17 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Chapadão do Sul em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 12.600  0,35  0,30  0,33 4.095,00

43.029,00

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

18 003.417

COMBATE À ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Coxim em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 13.900  1,85  1,70  1,78 24.672,50

19 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Coxim em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 13.900  1,75  1,20  1,48 20.502,50

20 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização,  UFMS. 
Campus de Coxim.
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 13.900  1,85  1,20  1,53 21.197,50

TOTAL DO LOTE 04

LOTE 05 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE COXIM
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21 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Coxim em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 13.900  1,85  1,20  1,53 21.197,50

87.570,00

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

22 003.417

COMBATE À ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Naviraí em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 6.000  1,85  1,70  1,78 10.650,00

23 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Naviraí em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 6.000  1,85  1,20  1,53 9.150,00

24 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização. Campus 
de Naviraí. UFMS
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 6.000  1,85  1,20  1,53 9.150,00

25 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Naviraí em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 6.000  1,85  1,20  1,53 9.150,00

38.100,00

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

26 003.417

COMBATE À ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Nova Andradina em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 11.600  1,85  1,70  1,78 20.590,00

27 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Nova 
Andradina em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 12.600  1,75  1,20  1,48 18.585,00

TOTAL DO LOTE 05

LOTE  06 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE NAVIRAÍ

TOTAL DO LOTE 06

LOTE 07 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE NOVA ANDRADINA
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28 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização.Campus 
de Nova Andradina. 
UFMS
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 11.600  1,85  1,20  1,53 17.690,00

29 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Nova Andradina em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 11.600  1,85  1,20  1,53 17.690,00

74.555,00

painel de
preços

Ddbril
Atualiz.

30 003.417

COMBATE À ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
do Pantanal (Corumbá) 
em metros quadrados

UNIDADE (M²) 52.400  0,75  0,80  0,78 40.610,00

31 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus do Pantanal 
(Corumbá) em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 52.400  0,65  0,30  0,48 24.890,00

32 003.417

DESINSETIZACAO Serviço de 
Desinsetização.Campus 
do Pantanal - Corumbá.
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 52.400  1,55  1,00  1,28 66.810,00

33 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
do Pantanal (Corumbá) 
em metros quadrados

UNIDADE (M²) 52.400  0,35  0,30  0,33 17.030,00

34 003.417

EXPURGO DO HERBÁRIO Serviços de Expurgo do 
Herbário do Campus do 
Pantanal (Corumbá) em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 268  15,50  18,00  16,75 4.489,00

153.829,00

TOTAL DO LOTE 07

LOTE 08 - SERVIÇOS NO CAMPUS DO PANTANAL

TOTAL DO LOTE 08
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 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

35 003.417

COMBATE A ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Paranaíba em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 13.200  1,85  1,70  1,78 23.430,00

36 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Paranaíba 
em metros quadrados

UNIDADE (M²) 13.200  1,75  1,20  1,48 19.470,00

37 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização,UFMS. 
Campus de Paranaíba.
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 13.200  1,85  1,20  1,53 20.130,00

38 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Paranaíba em metros 
quadrados

UNIDADE (M²) 13.200  1,85  1,20  1,53 20.130,00

83.160,00

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

39 003.417

COMBATE À ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Ponta Porã em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 12.100  0,35  1,70  1,03 12.402,50

40 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Ponta Porã 
em metros quadrados

UNIDADE (M²) 12.100  1,55  1,20  1,38 16.637,50

41 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização. Campus 
de Ponta Porã.
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 17.500  1,55  1,20  1,38 24.062,50

LOTE 09 - SERVIÇOS NO CAMPUS DE PARANAÍBA

TOTAL DO LOTE 09

LOTE 10 - SERVIÇOS NOS CAMPUS DE PONTA PORÃ
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42 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Ponta Porã em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 12.100  0,35  1,20  0,78 9.377,50

62.480,00

 painel de 
preços 

 Ddbril 
Atualiz. 

43 003.417

COMBATE A ESCORPIÕES Serviços de Combate à 
Escorpiões no Campus 
de Três Lagoas em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 100.000  0,35  0,80  0,58 57.500,00

44 020.680

Descupinização Serviços de 
Descupinização no 
Campus de Três Lagoas 
em metros quadrados

UNIDADE (M²) 100.000  0,55  0,30  0,43 42.500,00

45 003.417

DESINSETIZAÇÃO Serviço de 
Desinsetização. Campus 
de Três Lagoas. ufms
Valor por metro 
quadrado.

UNIDADE (M²) 100.000  1,55  1,00  1,28 127.500,00

46 003.417

DESRATIZAÇÃO Serviços de 
Desratização no Campus 
de Três Lagoas em 
metros quadrados

UNIDADE (M²) 100.000  1,55  0,30  0,93 92.500,00

320.000,00

3.635.599,50  TOTAL ESTIMADO PARA A UFMS

TOTAL DO LOTE 10

LOTE 11 - SERVIÇOS NOS CAMPUS DE TRÊS LAGOAS

TOTAL DO LOTE 11
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