
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028.01/2022

PREGÃO Nº 028/2022
PROCESSO Nº 23122.035882/2021-86

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, com sede à Praça Frei Orlando,
170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei, MG, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
21.186.804/0001-05, neste ato representada pela Pró-Reitora de Administração, Fernanda Márcia de
Lucas Resende, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 028/2022, 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) quantidade(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 n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a
seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição e instalação de
placas de sinalização, com fornecimento de material, nos diversos campi da Universidade Federal de
São João del-Rei, especificado nos itens do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão nº 028
/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Empresa Contraste Publicidade – CNPJ 36.534.623/0001-91 , com sede na AV. Professor Mello
Cançado , Nº 1642, bairro: Belvedere, cidade: Pará de Minas/MG - CEP: 35660-300, telefone nº 37
99911-1749 , e-mail contrastepm@yahoo.com.br , representada pelo senhor Luiz Paulo Campus de
Melo, RG nº Mg 18911552 Ssp , CPF nº 125.785.946-35.

CSA - CAMPUS SANTO ANTÔNIO

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço Unitário
R$

1

Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis
metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo
e letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre
placa - com acessórios e instalação- ver anexo . Pavilhão
de Salas - ver anexo.
Metragem total 5,94m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m
cada)

Un 1 Cores
mais

R$ 4.600,00

LUIZ PAULO CAMPOS 
DE MELO:12578594635

Assinado de forma digital por LUIZ 
PAULO CAMPOS DE 
MELO:12578594635 
Dados: 2022.05.16 16:34:03 -03'00'

FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
RESENDE:0361167
0677

Assinado de forma 
digital por FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
RESENDE:03611670677 
Dados: 2022.05.17 
11:01:35 -03'00'



2

Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço
galvanizado com pintura automotiva com fixação não
aparente com acessórios e instalação- ver anexo -
Pavilhão de Salas (5x0,4m), RU (0,35x7,39m), Demec
(0,4x1,9m) , Dctef (1,75x0,4m), Depel (0,31x1,37m),
Dprob/Sepat (0,32X3,13m), Proen/Dicon (2x0,4m),
Almoxarifado (7,5x0,3m), 2u. Reitoria ((0,15x1,60m) +
(0,4x2,5m)), 2u. Café (2x1x0,25m), Teatro (1,50x0,25m),
Biblioteca(5x0,5m), Anfiteatro(0,35x4m), Losim
(0,35x1,2m), Laboratório de Processo de Fabricação
((4x0,3m) + (2x0,3m)) - ver anexo. Metragem total
18,45m², referente a 17 unidades.

Un 17 Cores
mais

R$ 1.850,00

3

Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico
para colocação de papel impresso no interior com
espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com
acessórios e instalação -Pavilhão de Salas, Demec ,
Dctef , Depel, Proen/Dicon, Almoxarifado, 8u. Reitoria, 2u.
Biblioteca, Laboratório de Processo de Fabricação.
Metragem total 34,00m² (Considere: L x A - 2,00m x
1,00m cada)

Un 17 Cores
mais

R$ 1.450,00

4

Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa
Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta
de rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à
corrosão e pintadas com pintura epoxi ou automotiva,
película adesiva com cobertura de proteção. Parafusos
em aço inox. Fixadas no suporte-poste de tubo aço
galvanizado enrijecido diâmetro mínimo de 60mm e
espessura de 3mm; e 3m de altura sem emendas, pintado
com tinta epoxi ou automotiva, com tampão e chumbado
ao chão com haste anti-giro- com acessórios e instalação.
Cores a serem definidas.
Metragem total 3,85m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m
cada)

Un 11 Cores
mais

R$ 1.300,00

5

Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir
padrão logomarca da UFSJ: do totem entrada pelo bairro
(0,55x0,89) e pelo 2u. centro (2 x 0,45x0,34m), Pavilhão
de Salas(0,51x0,51m), RU (0,51x,0,51m), Demec
(0,4x0,4m) , Dctef (0,4x0,4m), Depel (0,4x0,4m),
Dprob/Sepat (0,33x0,33m), Proen/Dicon (0,4x0,4m),
Almoxarifado (0,3x0,3m), 2u. Reitoria (2x0,4x0,4m),
Biblioteca (0,5x0,5m), Anfiteatro (0,4x0,4m), Losim
(0,4x0,4m), Laboratório de Processo de Fabricação
(0,3x0,3m). - ver anexo. Metragem total 3,13m², referente
a 17 unidades.

Un 17 Cores
mais

R$ 135,00

Valor total do grupo R$ 77.295,00

CAP - CAMPUS ALTO PARAOPEBA

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço
Unitário R$

6

Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em
tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem
emendas pintado e com tampão, revestido em chapa
galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados,
dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura
epoxi ou automotiva.Topo em placa em ACM 5mm com arte
silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a
laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro,
parafusos inox - com acessórios e instalação - ver anexo.
Metragem total 6,00m² (Considere: L x A - 1,20m x 5,00m
cada).

Un 1 Cores
mais

R$ 10.150,00

LUIZ PAULO CAMPOS 
DE MELO:12578594635

Assinado de forma digital por LUIZ 
PAULO CAMPOS DE MELO:12578594635 
Dados: 2022.05.16 16:34:19 -03'00'

FERNANDA 
MARCIA DE 
LUCAS 
RESENDE:036116
70677

Assinado de forma 
digital por FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
RESENDE:03611670677 
Dados: 2022.05.17 
11:02:13 -03'00'



7

Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis
metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e
letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa -
com acessórios e instalação- ver anexo - RU, Biblioteca,
Prédio da Civil, LEQUI, NIPEM, PPGTDS - ver anexo.
Metragem total 35,64m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m
cada).

Un 6 Cores
mais

R$ 3.250,00

8

Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço
galvanizado com pintura automotiva com fixação não
aparente com acessórios e instalação- ver anexo - RU
(0,4x8,71m), Biblioteca e Auditório ((3,34x0,4m) +
(0,4x3,2m)), Prédio da Civil ((0,4x3,09m) + (0,4x5,4m)),
LEQUI (9,37x0,4m), NIPEM (1,68x0,4m), PPGTDS
(0,4x8,95m) e 6 Blocos (0,4x2,37mx6u.) - ver anexo.
Metragem total 23,18m², referente a 13 unidades.

Un 13 Cores
mais

R$ 2.100,00

9

Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico
para colocação de papel impresso no interior com
espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com
acessórios e instalação - Biblioteca, Prédio da Civil, LEQUI,
NIPEM, PPGTDS, 2 entradas para os blocos e 6 Blocos.
Metragem total 26,00m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m
cada).

Un 13 Cores
mais

R$ 1.299,00

10

Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço
18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de
rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão
e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva
com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas
no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido
diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de
altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva,
com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com
acessórios e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 1,75m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m
cada).

Un 5 Cores
mais

R$ 1.150,00

11

Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana,
lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e
resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou
automotiva, película adesiva com cobertura de proteção.
Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios
e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m
cada).

Un 5 Cores
mais

R$ 65,00

12

Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir
padrão logomarca da UFSJ:- RU, Biblioteca e Auditório ,
Prédio da Civil , LEQUI, NIPEM, PPGTDS e 6 Blocos -
(0,51x0,51mx13u.) - ver anexo.
Metragem total 3,38m², referente a 13 unidades.

Un 13 Cores
mais

R$ 140,00

Valor total do grupo R$ 81.732,00

CSL - CAMPUS SETE LAGOAS

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço
Unitário R$

LUIZ PAULO 
CAMPOS DE 
MELO:12578594635

Assinado de forma digital por 
LUIZ PAULO CAMPOS DE 
MELO:12578594635 
Dados: 2022.05.16 16:34:30 
-03'00'

FERNANDA 
MARCIA DE 
LUCAS 
RESENDE:036116
70677

Assinado de forma 
digital por FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
RESENDE:03611670677 
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13

Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em
tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem
emendas pintado e com tampão, revestido em chapa
galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados,
dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura
epoxi ou automotiva.Topo em placa em ACM 5mm com arte
silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a
laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro,
parafusos inox - com acessórios e instalação - ver anexo.
Metragem total 12m² (Considere: L x A - 1,2m x 5,0m cada).

Un 2 Cores
mais

R$ 11.450,00

14

Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis
metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e
letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa -
com acessórios e instalação- ver anexo - Galpão de
Máquinas, Pavilhão de Salas, Prédio de Laboratórios, Planta
Piloto, Prédio Principal, RU e NIA - ver anexo.
Metragem total 41,58m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m
cada).

Un 7 Cores
mais

R$ 3.350,00

15

Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço
galvanizado com pintura automotiva com fixação não
aparente com acessórios e instalação- ver anexo - Biblioteca
e Auditório ((3,34x0,4m) + (0,4x3,2m)), Pavilhão de Salas
(5x0,4m), Prédio de Laboratórios ((2,6x0,24m) +
(2,4x0,24m)), Planta Piloto (4,33x0,39m), Prédio Principal
((1,55x0,3m)+(2,2x0,3m)) e RU (0,4x8,71m) - ver anexo.
Metragem total 12,11m², referente a 07 unidades.

Un 7 Cores
mais

R$ 3.250,00

16

Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico
para colocação de papel impresso no interior com
espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com
acessórios e instalação -Pavilhão de Salas, Prédio de
Laboratórios, Planta Piloto, Prédio Principal, Biblioteca, NIA.
Metragem total 12m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m
cada).

Un 6 Cores
mais

R$ 1.250,00

17

Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço
18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de
rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão
e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva
com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas
no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido
diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de
altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva,
com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com
acessórios e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 2,45m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m
cada).

Un 7 Cores
mais

R$ 1.150,00

18

Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana,
lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e
resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou
automotiva, película adesiva com cobertura de proteção.
Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios
e instalação. Cores a serem definidas - Armazenamento
externo de resíduos, resíduos químicos, resíduos biológicos,
recicláveis, lixo comum.
Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m
cada).

Un 5 Cores
mais

R$ 170,00

19

Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir
padrão logomarca da UFSJ - Biblioteca e Auditório, Pavilhão
de Salas, Prédio de Laboratórios , Planta Piloto, Prédio
Principal e RU - (0,51x0,51mx7u.) - ver anexo. Metragem
total 1,82m², referente a 07 unidades.

Un 7 Cores
mais

R$ 184,00

LUIZ PAULO CAMPOS 
DE MELO:12578594635

Assinado de forma digital por LUIZ 
PAULO CAMPOS DE 
MELO:12578594635 
Dados: 2022.05.16 16:34:41 -03'00'

FERNANDA 
MARCIA DE 
LUCAS 
RESENDE:036116
70677

Assinado de forma 
digital por FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
RESENDE:03611670677 
Dados: 2022.05.17 
11:03:13 -03'00'



20

Placa tátil braille com relevo acrílico 30x9cm tecnologia NFC
para fixação em alvenaria ou portas. Letras alto relevo
branco e ponto de braille em inox, conforme NBR 9050.
Altura do relevo: 0,8 mm a 1,2 mm; altura dos caracteres: 15
mm a 50 mm; distância mínima entre caracteres: 1/5 da
altura da letra (H);
 distância entre linhas: 8 mm. A dimensão das letras e
números deve ser proporcional à distância de leitura,
obedecendo à relação 1/200. Recomenda-se a utilização de
fontes sem serifa. Devem ser utilizadas letras em caixas alta
e baixa, evitando-se textos na vertical. Para mensagens de
advertência, devem ser utilizadas letras em caixa alta. Ver
itens 5.2.9.2.3, 5.2.9.2.4 e 5.4.1 da NBR 9050.
Metragem total 6,24m² (Considere: L x A - 0,30m x 0,09m
cada).

Un 208 Cores
mais

R$ 95,00

21

Placa tátil braille com relevo acrílico 30x9cm para fixação em
alvenaria ou portas. Letras alto relevo branco e ponto de
braille em inox, conforme NBR 9050. Altura do relevo: 0,8
mm a 1,2 mm; altura dos caracteres: 15 mm a 50 mm;
distância mínima entre caracteres: 1/5 da altura da letra
(H); distância entre linhas: 8 mm. A dimensão das letras e
números deve ser proporcional à distância de leitura,
obedecendo à relação 1/200. Recomenda-se a utilização de
fontes sem serifa. Devem ser utilizadas letras em caixas alta
e baixa, evitando-se textos na vertical. Para mensagens de
advertência, devem ser utilizadas letras em caixa alta. Ver
itens 5.2.9.2.3, 5.2.9.2.4 e 5.4.1 da NBR 9050.
Metragem total 5,73m² (Considere: L x A - 0,30m x 0,09m
cada).

Un 191 Cores
mais

R$ 95,00

Valor total do grupo R$ 124.693,00

CCO - CAMPUS CENTRO OESTE “DONA LINDU”

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço
Unitário R$

22

Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis
metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e
letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa -
com acessórios e instalação- ver anexo - Bloco A, Bloco B,
Bloco C, Bloco D, RU, Bloco E - ver anexo.
Metragem total 35,64m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m
cada).

Un 6 Cores
mais

R$ 3.650,00

23

Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço
galvanizado com pintura automotiva com fixação não
aparente com acessórios e instalação- ver anexo - Biblioteca
e Auditório-Bloco C ((2,44x0,4m) + (0,4x3,2m)), Bloco B,
Bloco D, Bloco E 3x(1,82x0,3m), Bloco A 3x(3,49x0,51m),
RU (0,4x8,71m), atualização da logo do pórtico de entrada
(0,6x1,1m) -ver anexo.
Metragem total 13,38m², referente a 10 unidades.

Un 10 Cores
mais

R$ 2.250,00

24

Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico
para colocação de papel impresso no interior com
espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com
acessórios e instalação - 2u. Bloco A, Bloco B, Bloco C-
biblioteca, Bloco D e Bloco E-
Metragem total 12,00m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m
cada).

Un 6 Cores
mais

R$ 1.520,00

LUIZ PAULO CAMPOS 
DE 
MELO:12578594635

Assinado de forma digital por LUIZ 
PAULO CAMPOS DE 
MELO:12578594635 
Dados: 2022.05.16 16:34:51 -03'00'

FERNANDA 
MARCIA DE 
LUCAS 
RESENDE:036116
70677

Assinado de forma 
digital por FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
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25

Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço
18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de
rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão
e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva
com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas
no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido
diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de
altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva,
com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com
acessórios e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 2,10m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m
cada).

Un 6 Cores
mais

R$ 1.140,00

26

Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana,
lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e
resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou
automotiva, película adesiva com cobertura de proteção.
Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios
e instalação. Cores a serem definidas. Armazenamento
externo de resíduos, resíduos químicos, resíduos biológicos,
recicláveis, lixo comum.
Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m
cada).

Un 5 Cores
mais

R$ 90,50

27

Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir
padrão logomarca da UFSJ - Biblioteca e Auditório-Bloco C,
Bloco B, Bloco D, Bloco E , Bloco A 3u., RU , -
(0,51x0,51mx9u.) - ver anexo.
Metragem total 2,34m², referente a 09 unidades.

Un 9 Cores
mais

R$ 150,00

Valor total do grupo R$ 62.162,50

CDB - CAMPUS DOM BOSCO

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço
Unitário R$

28

Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em
tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem
emendas pintado e com tampão, revestido em chapa
galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados,
dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura
epoxi ou automotiva.Topo em placa em ACM 5mm com arte
silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a
laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro,
parafusos inox - com acessórios e instalação- ver anexo.
Metragem total 6,00m² (Considere: L x A - 1,20m x 5,00m
cada)

Un 1 Cores
mais

R$ 11.450,00

29

Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis
metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e
letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa -
com acessórios e instalação- ver anexo - DCNAT C,
CEDOC, Pavilhão Salas de Aula - ver anexo.
Metragem total 17,82m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m
cada).

Un 3 Cores
mais

R$ 3.450,00

LUIZ PAULO 
CAMPOS DE 
MELO:12578594635

Assinado de forma digital por LUIZ 
PAULO CAMPOS DE 
MELO:12578594635 
Dados: 2022.05.16 16:35:02 -03'00'

FERNANDA 
MARCIA DE LUCAS 
RESENDE:0361167
0677

Assinado de forma digital 
por FERNANDA MARCIA 
DE LUCAS 
RESENDE:03611670677 
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Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço
galvanizado com pintura automotiva com fixação não
aparente com acessórios e instalação- ver anexo- Pavilhão
de Salas(5x0,4m), RU (0,40x8,71m), Biblioteca e Auditório
((3,34x0,4m)+(0,4x3,2m)), troca da logo entrada principal
(1,70x0,85cm), CAMAT (3,34x0,4m), DCNAT C (3,5X0,58m),
DCNAT B (2,8X0,45m), 2u. DCNAT A (2x2,8x0,46m), 2u.
LANEC (2x1,74X0,4m), CEDOC (1,92X0,4m),
PPBE/SPA/BIOLOGIA ((0,98x0,3)+(2,06x0,3)+(0,78x0,3)m),
LAPIP (0,4X1,5m), LAB. PSICOLOGIA (0,3x2,7m), PROPE
(0,70x0,3m), CLINICA DE PSICOLOGIA (0,3x5,23m) - ver
anexo.
Metragem total 23,24m², referente a 17 unidades.

Un 17 Cores
mais

R$ 1.550,00

31

Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico
para colocação de papel impresso no interior com
espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com
acessórios e instalação- Pavilhão de Salas, Biblioteca,
CAMAT, DCNAT C, 2u. DCNAT B, 4u. DCNAT A, 2u.
LANEC, CEDOC, PPBE/SPA/ BIOLOGIA, LAPIP, LAB.
PSICOLOGIA, CLÍNICA DE PSICOLOGIA, Portaria, 3u.
Prédio Antigo, Psicologia.
Metragem total 44,00m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m
cada).

Un 22 Cores
mais

R$ 1.350,00

32

Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço
18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de
rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão
e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva
com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas
no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido
diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de
altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva,
com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com
acessórios e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 3,50m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m
cada).

Un 10 R$ 1.199,00

33

Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana,
lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e
resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou
automotiva, película adesiva com cobertura de proteção.
Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios
e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m
cada).

Un 5 Cores
mais

R$ 140,00

34

Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir
padrão logomarca da UFSJ - Pavilhão de Salas
(0,51x0,51m), RU (0,51x0,51m), Biblioteca e Auditório
(2x0,51x0,51m), CAMAT (0,51X0,51m), DCNAT C
(0,74x0,74m), DCNAT B (0,58x0,58m), 2u. DCNAT A
(2x0,59x0,59m), 2u. LANEC (2x0,51x0,51m), CEDOC
(0,51x0,51m), PPBE/SPA/BIOLOGIA (0,51x0,51m), LAPIP
(0,51x0,51m), LAB. PSICOLOGIA (0,3x0,3m), PROPE
(0,3x0,3m), CLINICA DE PSICOLOGIA (0,4x0,4m) - ver
anexo.
Metragem total 4,52m², referente a 16 unidades.

Un 16 Cores
mais

R$ 145,00

Valor total do grupo R$ 92.860,00

CTAN - CAMPUS TANCREDO NEVES

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço
Unitário R$
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Totem institucional externo - 2 faces - colunas laterais em
tubos retangulares de aço galvanizado enrijecido sem
emendas pintado e com tampão, revestido em chapa
galvanizada lisa e sem rebarbas, cantos arredondados,
dupla face resistente a corrosão e pintadas com pintura
epoxi ou automotiva.Topo em placa em ACM 5mm com arte
silkada, padrão UFSJ. Letras em acrílico 5mm cortadas a
laser e caixa alta. Chumbado ao solo, haste anti-giro,
parafusos inox - com acessórios e instalação - ver anexo.
Metragem total 6,00m² (Considere: L x A - 1,20m x 5,00m
cada).

Un 1 Cores
mais

R$ 11.750,00

36

Totem de jardim revestido de ACM, estruturado por perfis
metálicos com tratamento anticorrosivo chumbado no solo e
letreiro em acrílico cortado a laser, logo silkada sobre placa -
com acessórios e instalação- Música, Reuni1, Reuni 2,
Reuni 3, Biblioteca, LEC - ver anexo.
Metragem total 35,64m² (Considere: L x A - 2,70m x 2,20m
cada).

Un 6 Cores
mais

R$ 3.750,00

37

Letreiro fachada caixa alta 4cm de espessura em aço
galvanizado com pintura automotiva com fixação não
aparente com acessórios e instalação- ver anexo- Biblioteca
e Auditório((3,34x0,4m)+(0,4x3,2m)), Música (2x0,35m), RU
(7,95x0,35m), Zootecnia (2,47x0,3m) , computação e
economia ((2,9x0,3)+(2,27x0,3m)), bioterio nucal
((2,02x0,3m) + (1,37x0,3m)), Ginásio(2,62x0,43m) , prédio
antigo lado direito-salas de
aula/departamentos((3,72x0,3m)+(3,24x0,3m)),prédio antigo
lado esquerdo -gabinetes/ departamentos (6,02x0,3m), netec
(0,2x0,91m), Lince (0,2X0,77m), moradia estudantil
((2,03X0,32m) + (2,7X0,32m)), reuni 1(2,56x0,51m), reuni
2(0,51x2,64m), 2u. de reuni 3/teatro (2x2,64x0,51m), crt
(1,32x0,5m), 2u. de Lec (2x0,21x0,51m) - ver anexo.
Metragem total 22,50m², referente a 20 unidades.

Un 20 Cores
mais

R$ 1.790,00

38

Painel de recepção em sanduiche de 2 chapas de acrílico
para colocação de papel impresso no interior com
espaçadores, fixado nas paredes com parafusos com
acessórios e instalação- - Biblioteca, Música, Zootecnia ,
computação e economia, bioterio nucal, 4u. no prédio antigo,
netec, lince, reuni 1, reuni 2, reuni 3, crt, lec -
Metragem total 32,00m² (Considere: L x A - 2,00m x 1,00m
cada).

Un 16 Cores
mais

R$ 1.350,00

39

Placa direcional dupla face- frente e verso - em chapa Aço
18 galvanizado, laminado a frio, plana, lisa e isenta de
rebarbas, com cantos arredondados e resistentes à corrosão
e pintadas com pintura epoxi ou automotiva, película adesiva
com cobertura de proteção. Parafusos em aço inox. Fixadas
no suporte-poste de tubo aço galvanizado enrijecido
diâmetro mínimo de 60mm e espessura de 3mm; e 3m de
altura sem emendas, pintado com tinta epoxi ou automotiva,
com tampão e chumbado ao chão com haste anti-giro- com
acessórios e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 4,55m² (Considere: L x A - 0,50m x 0,70m
cada).

Un 13 Cores
mais

R$ 1.050,00

40

Placa em chapa Aço 18 galvanizado, laminado a frio, plana,
lisa e isenta de rebarbas, com cantos arredondados e
resistentes à corrosão e pintadas com pintura epoxi ou
automotiva, película adesiva com cobertura de proteção.
Parafusos em aço inox. Fixadas na parede. - com acessórios
e instalação. Cores a serem definidas.
Metragem total 0,40m² (Considere: L x A - 0,40m x 0,20m
cada)

Un 5 Cores
mais

R$ 55,00
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Placa ACM 3mm com arte silkada, Cores devem seguir
padrão logomarca da UFSJ - 2x0,45x0,45m, 6x0,51x0,51m,
4x0,33x0,33m, 0,32x0,32m,4x0,53x0,53m, 2x0,5x0,5m,
0,3x0,3m - ver anexo.
Metragem total 4,21m², referente a 20 unidades.

Un 20 Cores
mais

R$ 99,00

Valor total do grupo R$ 107.555,00

2.2 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo
a esta Ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 - Não há órgãos participantes

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (item obrigatório)

4.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE DA ATA

5.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA SEXTA – 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 praticados 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 praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 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 motivos 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. LUIZ PAULO CAMPOS DE 
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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 retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(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.

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
justificados:

6.9.1 - por razão de interesse público; ou

6.9.2 - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

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

7.1.1 - As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

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 participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade
(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 - O órgão participante 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.

CLÁUSULA OITAVA – 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 quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto
nº 7892/13.

8.3 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos
itens nas seguintes hipóteses.
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8.3.1 - contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos 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 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via única, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada em
https://ufsj.edu.br/dimap/atas_de_registro_de_preco.php.

São João del-Rei, 11 de maio de 2022

__________________________________ _____________________________
Fernanda Márcia de Lucas Resende Responsável pela Empresa

Pró-Reitora de Administração Carimbo CNPJ
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