
 

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 
PROCESSO Nº. 23122.001722/2015-76 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ 
 
 
 
A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, situada à Praça Frei Orlando, 170, Campus 
Santo Antônio, na cidade de São João del-Rei/MG – CEP 36307-352, por intermédio do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº 485 de 24 de Agosto de 2015, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descritos neste 
Edital, seus Anexos e condições que se enunciam.  
 
 
FUNDAMENTAÇÃO:    O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei no 10.520, 

de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, pela Lei Complementar nº. 147, de 7 de agosto de 2014, pelo 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, pelo Decreto n.º 6.204, de 05 
de setembro de 2007, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pelo Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as alterações 
impostas pelo Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, e demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e 
seus Anexos.  

 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de material de 
consumo dos Grupos 24 e 25 – Aquisição de Material para manutenção de bens móveis e 
imóveis, para suprir as necessidades da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme 
especificações e condições gerais do fornecimento contidas neste Edital e seus anexos, que poderá 
ser extraído nos sítios: http://www.ufsj.edu.br/dimap ou http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  
 
 
2 - DA ABERTURA 
 
2.1 – A Abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
(comunicação pela internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo, de 
acordo com a legislação mencionada neste Edital. Todas as referências de tempo neste Edital, no 
aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF. 
 
 
2.2 - DATA PARA ENTRADA DA PROPOSTA DO ITEM NO COMPRASNET: a partir da data da 
liberação do edital no Comprasnet, até o horário estipulado para início da sessão pública de lances. 
 
 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 15/03/2016, às 08 horas.  
UASG: 154069 
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br 



 

 

 
 
 
2.3 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ANEXO II – DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 
ANEXO III – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.4 - Dotação Orçamentária e Estimativa 
 

2.4.1 - Conforme Decreto Nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, art. 7º, parágrafo 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”. 
 
2.4.2 - O valor disponível para aquisição do objeto é de R$ 540.791,65 (quinhentos e quarenta mil 
setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta dos autos. 
 
2.5 – Órgãos Participantes 
 

2.5.1 - Órgãos Participantes: não há órgãos participantes; 
 
2.5.2 – O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do 

registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de 
consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas 
especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual 
pretende fazer parte, devendo ainda: 

 
2.5.2.1 - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 

formalizados e aprovados pela autoridade competente; 
 

2.5.2.2 - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de 
Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do 
procedimento licitatório; 

 
2.5.2.3 - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais 

alterações, para o correto cumprimento de suas disposições; 
 
2.5.3 – Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  
 
3.2 - Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:  



 

 

3.2.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
 
3.3 - Como condição de participação no Pregão a licitante deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
3.3.1 - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
 
3.3.2 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
 
3.3.3 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 
3.3.4 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 
3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de interessados: 
 
 3.4.1 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, suspenso, ou que por estas tenha sido declarada inidônea nos termos do 
artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 
 
 3.4.2 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição; 
 
 3.4.3 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
 3.4.4 - quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993: 
 
  3.4.4.1 - que possuem servidor ou dirigente de órgão ou da UFSJ ou os responsáveis 
pela licitação; 
 
  3.4.4.2 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
 3.4.5 - que estejam inadimplentes, suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ; 
 
 3.4.6 - com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação; 
 
 
4 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
(a) Pregoeiro (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço secol@ufsj.edu.br. O pedido de 
esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas. 
 
4.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar, na forma eletrônica, os termos do presente Edital até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, cabendo 



 

 

ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. A impugnação 
deverá ser realizada por forma eletrônica pelo e-mail secol@ufsj.edu.br. 
 
 4.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar 
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder à data da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico, hipótese em que a 
comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso. 
 
4.3 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas serão       
divulgados pelo Pregoeiro no Comprasnet. 
 
4.4 - Não serão reconhecidas as impugnações interpostas após o vencimento dos prazos legais. 
 
4.5 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
 
5 - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
5.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 
Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 
 
5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 
seu representante e na presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico (§ 6º, Artigo 3º do Decreto nº. 5.450/05). 
 
5.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
UFSJ, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros (§ 5º, art.3º do Decreto nº. 5.450/05). 
 
5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS E DOCUMENTOS  
 
6.1 - 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 automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
 

6.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada, conforme preceitua o art. 21, § 4º, do Decreto nº. 5.450/05. 
 
6.2 - O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como verdadeira e firme sua proposta e subseqüentes lances, se for o 
caso, (artigo 13, inciso III, Decreto 5.450/05), bem como acompanhar as operações no sistema 
durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (artigo 13, 
inciso IV, Decreto 5.450/05).  
 



 

 

6.3 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 
 6.3.1 - Valor unitário do item; 
 

6.3.2 - a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 
Referência para cada item; 

 
6.3.2.1 - em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade 

total prevista para o item. 
 
 6.3.3 - Marca; 
 
 6.3.4 - Fabricante;  
 
 6.3.5 - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 
caso; 
 
6.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
6.5 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
 
6.6 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
6.7 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o 
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência, se for o caso. 
 
6.8 - Após o término da etapa dos lances, a licitante detentora da melhor oferta para o item, 
deverá apresentar pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou via sistema comprasnet, quando solicitado 
pelo chat, a proposta digitada, acompanhada(s) de catálogos do(s) equipamento(s) e materiais 
quando solicitados, em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema e, sem 
alternativas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser assinada pelo representante legal. Deverá conter o 
número do item, atender aos padrões de especificação e guardar perfeita caracterização com o 
objeto licitado, em conformidade com a descrição contida no Termo de Referência. Deverá, ainda, 
conter o valor total, em conformidade com os lances ofertados, bem como a marca e fabricante dos 
produtos ofertados. Os originais deverão ser enviados via correio, no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, para a Equipe de Pregão da UFSJ, localizado na Praça Frei Orlando, 170 - Centro, 
“Campus Santo Antônio” – Cep: 36.307-352 - São João Del-Rei/MG, devendo, obrigatoriamente, 
conter na parte externa:  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2016 
PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
6.8.1 - Deverá consignar expressamente o valor total do item, estando incluídas todas as 

despesas, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens sociais objeto deste Pregão Eletrônico. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 
 

6.8.2 - Deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 
 



 

 

6.8.3 - O prazo de entrega do objeto licitado será de até 15 (quinze) dias após recebimento 
do empenho.  
 

6.8.4 - O local de entrega será no Campus Santo Antônio, à Praça Frei Orlando 170, Centro, 
em São João del-Rei/MG, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do 
armazenamento. 
 

6.8.5 - Deverá conter o prazo de pagamento de até 15 (quinze) dias úteis após a entrega do 
objeto e estar em conformidade com as condições deste edital e seus anexos e conter: razão social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente, praça de 
pagamento, e-mail. Deverá conter a marca/fabricante do material e/ou equipamento ofertado. 
 

6.8.6 - O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com 
apenas duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, valores cujo 
preço contenha mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 
0,0123, será empenhado 0,01. 

 
6.8.7 - Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência. 

 
6.9 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
7 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
7.2 - O Pregoeiro desclassificará as propostas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 
 

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

 
7.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

7.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

 
7.4 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 
 

7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item. 
 

7.6 - Os licitantes poderão oferecer valores sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  



 

 

 
7.7.1 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos 
 

7.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo Sistema. 
 
7.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada à identificação do detentor do lance. 
 
7.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados.  
 
7.11 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 
 
7.12 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente, 
emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, 
aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção dos lances. 
 
7.13 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
7.14 - Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 
 
7.15 - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas 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. 
 
7.16 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
7.17 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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. 
 
7.18 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se 
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.  
 
7.19 - Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 
8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme 
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 



 

 

 
7.20 - Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não 
tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas 
de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins 
de aceitação pelo Pregoeiro. 
 

7.20.1 - Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência 
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.  
 
7.21 - Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 
 
 7.21.1 - produzidos no País; 
 
 7.21.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
 
 7.21.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
 

7.21.4 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 
qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
7.22 - Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
 7.22.1 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, dentro das 
especificações solicitadas.  
 
8.2 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro 
divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços. 
 

8.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo 
de Referência e que apresente preço manifestamente inexequível. 
 

8.2.2 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
8.3 - A aceitação da proposta ocorrerá em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério 
do pregoeiro, que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico. 
 
8.4 - O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 



 

 

8.5 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o 
Pregoeiro solicitará que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra de acordo com 
as especificações, sob pena de não aceitação da proposta. O prazo para envio será de 02 (dois) dias 
úteis a contar da notificação pelo pregoeiro durante a sessão pública. 
 

8.5.1 - As amostras deverão ser identificadas constando o número do Pregão, razão social da 
licitante, número do CNPJ da licitante. 

 
8.5.2 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada.  

 
8.5.2.1 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

 
 8.5.3 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
não gerando direito a ressarcimento. 
 
 8.5.4 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
 

8.5.5 - Se após a homologação a empresa não retirar as amostras no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, a administração não se responsabilizará por eventuais danos ou extravios das amostras, 
sem direito a ressarcimento. 
 
8.6 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou, se o licitante desatender as 
exigências habilitatórias, inclusive com relação à aceitabilidade da amostra, quando solicitada, o 
pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a habilitação do proponente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 
8.6.1 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
8.6.2 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.6.3 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
 

8.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
8.8 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
8.9 - Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem 
de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 



 

 

posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 
 
 8.9.1 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá 
usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
  
 8.9.2 - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
 
8.10 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 
habilitação, na forma determinada neste Edital. 
 
8.11 - Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às sanções constantes neste Edital. 
 
8.12 - Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1 - 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 participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
 9.1.1 - SICAF; 
 

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

 
9.1.3 - 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). 

 
9.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 
9.1.5 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 
 

9.2 - O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o disposto nos arts. 4º, 
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 
 

9.2.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. A 
verificação se dará mediante consulta on line, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado ser 
impresso e anexado ao processo. 

 
9.2.2 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de 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, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 



 

 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 
conforme disposto no art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
9.3 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 
Jurídica e Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 

9.3.1 - Habilitação jurídica:  
 

9.3.1.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis; 

 
9.3.1.2 - em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
9.3.1.3 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

9.3.1.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

 
9.3.1.5 - decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 
 
9.3.1.6 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 
 

9.3.2 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

9.3.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
9.3.2.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão 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 Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos 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. 

 
9.3.2.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
 
9.3.2.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
9.4 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:  

 
9.4.1 - comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades 

e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 



 

 

 
9.5 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados pelos licitantes via e-mail 
secol@ufsj.edu.br, no prazo de 02 horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 
original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas após encerramento da fase de lances. 
 

9.5.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 
9.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
ser inabilitado. Caso o licitante tenha alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, 
ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro no 
sistema eletrônico, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa.  

 
9.6.1 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
 

9.6.2 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 
9.7 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.8 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
 
 9.8.1 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 
 
9.9 - A apresentação de declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
(subitem 3.3 do Edital) sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, no 
artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 3.555/00, no artigo 28 do Decreto nº. 5.450/05. 
 
 
10 - DOS RECURSOS  
 
10.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
10.2  -Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação 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 motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 
 
10.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados 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 insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
 
11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 - 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. 

 
11.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
 
12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
12.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
 
13 - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
13.1 - O recebimento e aceitação do objeto da licitação obedecerão ao disposto no artigo 73, inciso II 
e seus parágrafos, da Lei nº. 8.666/93, e também ao disposto neste Edital. 
 
13.2 - A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica 
apenas o recebimento provisório. 
 
13.3 - O recebimento provisório ocorrerá na ocasião da entrega do produto no local indicado no 
subitem 6.4.4 deste Edital. 
 
13.4 - O recebimento definitivo dos bens contratados se dará apenas após a verificação da 
conformidade com a especificação constante do Edital e seus Anexos, e com a marca/modelo 
indicados na proposta do licitante. 
 
13.5 - Será feita verificação física da integridade dos equipamentos e materiais e de seu prazo de 
garantia. 
 
 13.5.1 – Os equipamentos e materiais deverão ser novos e entregues montados, em perfeita 
condição de uso.   
 



 

 

13.6 - Caso satisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo, que 
poderá ser substituído pelo atesto de servidor competente no verso da nota fiscal/fatura emitida pela 
Contratada. 
 
13.7 - Caso as verificações sejam insatisfatórias, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no 
qual se consignarão desconformidades com as especificações, prazo de validade insuficiente ou 
desaprovação no ensaio de recebimento. Nesta hipótese, o item do objeto do Edital em questão, 
será rejeitado, devendo ser substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data 
do recebimento da intimação, quando se realizarão novamente as verificações mencionadas do 
subitem 13.5. 
 
13.8 - Caso a substituição não ocorra em 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data do 
recebimento da notificação, ou caso o(s) novo(s) equipamento(s) e materiais também seja(m) 
rejeitado(s), estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções, 
previstas neste Edital.  
 
13.9 - Os custos da substituição dos equipamentos e/ou materiais rejeitados correrão exclusivamente 
à conta da Contratada. 
 
13.10 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do 
equipamento e material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando 
da utilização do mesmo.  
 
13.11 - O não cumprimento da entrega dos bens dentro do prazo estabelecido no item 6.4.3 e no 
Termo de Referência ensejará em aplicação das penalidades contidas neste edital, o cancelamento 
do empenho e a convocação do 2º colocado sem prejuízo para a instituição. 
 
 
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 
de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da 
Universidade Federal de São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à 
ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
 
 14.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
 14.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
 
 14.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
 
 14.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
 14.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
 
 14.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
 14.1.7 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, 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. 
 
 14.1.8 - Cometer fraude fiscal. 
 



 

 

 14.1.9 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a UFSJ, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos 
casos citados no item 14.1, conforme detalhado nos itens 14.1.1 ao 14.1.8. 
 
14.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada no caso previsto no item 14.1, sempre que a 
administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
 
14.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie; 
   

14.3.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de 
atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 
 

14.3.2 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 

14.3.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 
qualquer outra obrigação pactuada; 
 
14.4 - As sanções previstas nos itens 14.1 e 14.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com a de multa. 
 
14.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
UFSJ, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 14.2 e 14.3. 
 
14.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
 
14.7 - O percentual de multa previsto no item 14.3 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do 
item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), 
tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da 
multa. 
 

14.7.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, 
caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil 
S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da 
União – GRU. 
 

14.7.2 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente 
acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios 
legais. 
 

14.7.3 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 
ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a 
incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 
eventualmente causados à CONTRATANTE. 
 



 

 

14.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
 
15 - DO CONTRATO 
  
15.1 - O Termo de Contrato, amparado por condições exigidas neste Pregão, será substituído por 
Nota de Empenho de despesas, conforme previsto no art. 62 caput da Lei 8.666/93.  
 
15.2 - Aplica-se à Nota de Empenho a que se refere o subitem anterior o disposto no art. 55 da Lei 
nº. 8.666/93, conforme determinações contidas no art. 62, §2º, do mesmo Estatuto. 
 
15.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 

15.3.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
 
 
16 - DO PAGAMENTO 
 
16.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis após o 
recebimento e inspeção do objeto licitado pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio da UFSJ, 
condicionado à apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, através de depósito em conta bancária 
indicada pelo fornecedor, observado o disposto no art. 5º e no inciso II do § 4º do art. 40 da Lei nº. 
8.666/93 se couber. 
 
16.2 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada.  
 
16.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
 
16.4 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
16.5 - Antes de cada pagamento à Contratada será realizada consulta on line ao SICAF e, se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
Edital. 
 

16.5.1 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 
 

16.5.2 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 



 

 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   
 

16.5.3 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 
ampla defesa.  
 
16.6 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   
 
16.7 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não 
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  
 
16.8 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
16.9 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
Lei Complementar. (Anexo II) 
 
16.10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) 
I = (6/100) 

365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 
 
17 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
17.1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, convocará os interessados para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação, proceder à assinatura da Ata de Registro 
de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, nas condições estabelecidas.  

 
17.1.1 - É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado.  

 



 

 

17.1.2 - Será aplicado, em caso de recusa pela licitante em assinar a Ata, após o prazo 
estabelecido no item 17.1, o disposto no § 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93, sem prejuízo das 
penalidades previstas na referida Ata. 

 
17.2 - A UFSJ enviará, por meio eletrônico (e-mail), o arquivo contendo a Ata de Registro de Preços - 
ARP, formato PDF, para que seja impressa e assinada, em duas vias, pelas respectivas vencedoras 
da licitação. As duas vias da ARP deverão ser devolvidas, no prazo previsto neste subitem, à UFSJ, 
que providenciará a assinatura do representante legal. Uma das vias da ARP, assinada pelas partes, 
ficará à disposição das licitantes vencedoras para ser entregue ao seu representante legal ou a quem 
ela indicar, formalmente. 
 
17.3 - O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver. 
 
17.4 - A UFSJ, por intermédio do Setor de Compras e Licitações, será o órgão responsável pelo 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre 
que solicitada pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido de compra. 
 
17.5 - A emissão do pedido de compra/fornecimento será da inteira responsabilidade e iniciativa dos 
órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos 
fornecedores e serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só vez 
e não houver obrigações futuras ou por contrato nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem 
necessárias. 
 
 
18 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
18.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de publicação, 
exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de Registro de Preços), a título de 
penalidade imposta pela Administração. 
 

18.1.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
(Art. 12, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.). 
 
 
19 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
19.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 

19.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei n.º 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório. 
 
19.2 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão 
convocados pela UFSJ para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
19.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
19.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 



 

 

 
19.4.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 
 
19.4.2 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
19.4.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
19.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

 
19.5.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; e 

 
19.5.2 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
19.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata 
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
 
20 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
20.1 - O cancelamento automático da Ata de Registro de Preços ocorrerá: 
 
a) por decurso do prazo de vigência; 
 
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 
 
c) quando o interesse público assim exigir; 
 
20.2 - O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses; 
 
 20.2.1 - A pedido: 
 
  20.2.1.1 - quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados; 
 
  20.2.1.2 – quando o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
razão da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material licitado. 
  
 20.2.2 - Pela Administração, unilateralmente, quando o fornecedor: 
 
  20.2.2.1 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
 
  20.2.2.2 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no 
procedimento licitatório; 
 
  20.2.2.3 - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
  20.2.2.4 - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 



 

 

 
  20.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes 
 
  20.2.2.6 - sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 
nº8.666. de 1993, ou no art. 7º da lei nº 10.520, de 2002. 
 
 
21 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
21.1 – A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 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. 
 
21.2 - 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 participantes. 
 
21.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
21.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 
 
21.5 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 
 
21.6 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 
 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
22.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
pregoeiro em contrário. 
 
22.2 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância 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. 
 
22.3 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do resultado desta 
licitação não implicará direito à contratação. 
 



 

 

22.4 - As normas que disciplinam este Pregão 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. 
 
22.5 - 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. 
 
 
22.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na UFSJ, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
 
22.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
 
 
22.8 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 
 
 
22.9 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização 
da sessão pública. 
 
 
22.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
 
 
22.11 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos 
ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste 
Pregão Eletrônico. 
 
 
22.12 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e, também, fundamentado. 
 
 
22.13 - Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os autos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
22.14 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 
da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
 
 
23 - DO FORO 
  
23.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir 
qualquer controvérsia não resolvida entre as partes. 
 
 
 
 

 São João del-Rei, 1 de março de 2016. 
 
 
 

Aline Graciele Ferreira 
Pregoeira 



 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
1 – OBJETO 
 
1.1 – Registro de preços para eventual aquisição, por itens, de material de consumo dos Grupos 24 e 
25 – Aquisição de Material para manutenção de bens móveis e imóveis, para suprir as necessidades 
da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme especificações e condições gerais do 
fornecimento contidas Neste Termo. 
 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

R$ 

1. PACOTE Abraçadeira de Nylon 100 X 2,5 Mm. Pacote 
Com 100 Unidades. 

13 3,30 

2. PACOTE 
Abraçadeira de Nylon 200 X 3, 6mm. Pacote 
Com 100 Unidades. 

5 7,14 

3. PACOTE 
Abraçadeira de nylon preta, 4,8 mm x 400 mm. 
Pacote com 100 unidades. 

35 27,40 

4. UNIDADE 

Abracadeira eletroduto, material aco sae1020, 
bitola 3/4, tipo ´u´, comprimento 50, largura 13,8, 
espessura 0,80, acabamento superficial zincado 
c/ resistencia a corrosao 

400 0,12 

5. UNIDADE 
Abracadeira eletroduto, material ferro 
galvanizado, bitola 1/2, tipo ‘u´, aplicacao fixacao 
de conduites 

300 0,20 

6. PACOTE 
Abraçadeira, material náilon 6.6, comprimento 
total 15, cor preta. Pacote com 100 unidades. 

9 4,39 

7. PACOTE 
Abraçadeira, material náilon 6.6, comprimento 
total 30, cor preta. Pacote com 100 unidades. 

34 10,39 

8. UNIDADE 
Adaptador auto-ajustável p/ caixa d'agua - PVC 
soldável/roscável c/ borracha vedação - marrom 
- 25mm x 3/4"  

10 6,12 

9. UNIDADE 
Adaptador com anel para caixa d'agua - PVC 
rígido roscável - Classe A - 3/4"  

10 6,00 

10. UNIDADE 
Adaptador com Flange E Anel Vedacao P/ Caixa 
D'agua - Pvc Rigido Soldavel/Roscavel - 50mm 
X 1 1/2" 

166 7,93 

11. UNIDADE 
Adaptador com Flange para Caixa D'agua - Pvc 
Rigido Roscavel - Classe A - 1" 

90 1,83 

12. UNIDADE 
Adaptador com Flange para Caixa D'agua - Pvc 
Rigido Roscavel - Classe A - 1/2" 

90 5,67 

13. UNIDADE 
Adaptador curto - PVC rígido soldável - marrom - 
60mm . 

15 4,26 

14. UNIDADE 
Adaptador curto com bolsa - PVC rígido 
soldável/roscável - marrom - 20mm x 1/2"  

110 0,47 

15. UNIDADE 
Adaptador curto com bolsa - PVC rígido 
soldável/roscável - marrom - 25mm x 3/4"  

142 0,25 

16. UNIDADE 
Adaptador Curto C/ Bolsa - Pvc Rigido 
Soldavel/Roscavel - Marrom - 32mm X 1" 

82 2,41 



 

 

17. UNIDADE 
Adaptador curto, tipo fixação soldável e 
roscável, bitola lado roscável 1 1/4, bitola lado 
soldável 40, 

55 1,51 

18. UNIDADE 

Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo adaptador, tipo fixação roscável, 
bitola lado roscável 1 1/2, bitola lado soldável 
50, aplicação rede hidráulica e esgoto 

53 1,37 

19. BISNAGA 
Adesivo Para Tubos De Pvc Rigido - Bisnaga 17 
Gramas. 

80 2,04 

20. GALÃO 
Aguarras - Diluente Liquido Incolor - Galão 5 
Litros. 

77 38,59 

21. UNIDADE Anel borracha para tubo esgoto - 100 mm  10 1,02 

22. UNIDADE 
Anel de Vedação Para Vaso Sanitário - Com 
Guia 

60 5,60 

23. QUILO Arame de aço recozido para construção civil 49 6,33 

24. QUILO Arame galvanizado 14 51 9,58 

25. METRO³ Areia Fina 124 55,00 

26. METRO³ Areia Grossa 16 86,97 

27. METRO³ Areia Lavada Tipo Media 83 84,85 

28. SACO 
Areia, Tipo Normal Brasileira, Granulometria 
Fina, Saco 25 Kg 

1 30,99 

29. SACO 
Areia, Tipo Normal Brasileira, Granulometria 
Grossa, Saco 25 Kg 

1 35,88 

30. SACO 
Areia, Tipo Normal Brasileira, Granulometria 
Média Fina, Saco 25 Kg 

1 33,96 

31. SACO 
Areia, Tipo Normal Brasileira, Granulometria 
Media Grossa,Saco 25kg 

1 72,30 

32. SACO Argamassa - Saco Com 20 Quilos. 60 25,67 

33. SACO 

Argamassa, composição cimento, agregados 
minerais e aditivos, aplicação assentamento de 
cerâmica em paredes e piso, características 
adicionais colante de uso interno, apresentação 
pó, tipo ac i, normas técnicas nbr 14081 saco 
20kg 

75 24,99 

34. SACO 

Argamassa, composição cimento, agregados 
minerais e aditivos, aplicação assentamento de 
cerâmica em paredes e piso, características 
adicionais colante de uso externo, apresentação 
pó, tipo ac ii, normas técnicas nbr 14081, saco 
20kg 

75 14,58 

35. CAIXA Arruela lisa 1/4". Caixa com 100 unidades. 7 6,88 

36. CAIXA Arruela lisa 5/6". Caixa com 100 unidades. 7 6,27 

37. UNIDADE Arruela para parafuso - 5/32"  200 0,02 

38. UNIDADE Assento Vaso Sanitario Macio - Branco 330 29,72 

39. UNIDADE 
Baguete, material alumínio, aplicação fixação 
vidro, largura 10, altura 10 

10 6,25 

40. UNIDADE 
Barra metal ferroso, material ferro, formato 
seção chato, comprimento 6, largura 1, 
espessura 3/16 

40 35,00 

41. UNIDADE 
Barra metal ferroso, material ferro, formato 
seção chato, comprimento 6, largura 3/4, 
espessura 1/8  

40 21,77 

42. UNIDADE 
Barra metal ferroso, material ferro, formato 
seção redondo, diâmetro ¼, comprimento 6 

70 8,00 

43. UNIDADE 
Barra metal ferroso, material ferro, formato 
seção redondo, comprimento 6, diâmetro 3/8, 

207 25,98 



 

 

aplicação serralheria 

44. UNIDADE Bico Para Mangueira Em Metal 1/2 4 2,48 

45. UNIDADE 
Boia De Alta Pressao - Caixa D'agua - Torneira 
Metal E Boia Pvc - 3/4" 

33 10,24 

46. UNIDADE Boia De Pressao - 1/2" 35 8,17 

47. UNIDADE 
Bomba Injetora de Agua de Limpador de 
Parabrisa, 12 Volts, Corrente Continua, Uma 
Saida, Bico Fino 

2 27,00 

48. BALDE 

Borracha de Silicone em forma líquida ou 
pastosa; azul ou Branca; embalagem 1kg + 
catalisador 30ml; dureza + 16 Shore A; baixo 
grau de retração linear; Aplicação: fabricação de 
moldes 

5 43,55 

49. UNIDADE Botao Para Violino Modelo Standard De Ebano. 10 10,01 

50. METRO³ Brita, material rocha triturada, tamanho  brita 0 106 72,89 

51. METRO³ Brita, material rocha triturada, tamanho  brita 2 100 64,05 

52. METRO³ Brita, material rocha triturada, tamanho  brita 3 100 79,93 

53. METRO³ Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1 45 68,05 

54. UNIDADE 
Brocha De Fibras Poliolefinicas C/ Cabo De 
Madeira - 15cm 

42 1,85 

55. UNIDADE Bucha de Nailon - 3cm - 6mm 3310 0,03 

56. UNIDADE 
Bucha de Reducao Hidraulica Marrom - Pvc 
Rigido Soldavel - 40mm X 32mm 

40 0,84 

57. UNIDADE 
Bucha de Reducao Hidraulica Marrom - Pvc 
Rigido Soldavel - 50mm X 40mm 

150 1,67 

58. UNIDADE 
Bucha de Reducao Hidraulica Marrom - Pvc 
Rigido Soldavel - 60 X 50mm 

155 2,73 

59. UNIDADE 
Bucha de Reducao Hidraulica Marrom - Pvc 
Rigido Soldavel - 75mm X 50mm 

40 11,38 

60. UNIDADE 
Bucha para Torneira - Pino Metal E Vedacao 
Borracha - 1/2" 

325 0,27 

61. UNIDADE 
Bucha para Torneira - Pino Metal E Vedacao 
Borracha - 3/4" 

325 0,29 

62. UNIDADE 
Bucha parafuso, material náilon, comprimento 2, 
espessura 4 

3100 0,07 

63. UNIDADE 
Bucha parafuso, material náilon, comprimento 4, 
espessura 8 

500 0,07 

64. UNIDADE 
Bucha parafuso, material náilon, comprimento 
2,50, espessura 5 

3400 0,08 

65. UNIDADE 
Bucha parafuso, material náilon, comprimento 5, 
espessura 10  

3100 0,15 

66. UNIDADE 
Bucha parafuso, material náilon, comprimento 
6,50, espessura 12 

2100 0,16 

67. UNIDADE 
Bucha redução, material PVC rígido, bitola 4´x 3, 
100x75, cor branca, características adicionais 
soldável 

40 2,08 

68. UNIDADE 
Cabo rolo de pintura, tipo extensor, tamanho 
2,70, material alumínio 

17 20,94 

69. UNIDADE 
Cadeado, material latão maciço amarelo, haste 
aço 25 mm, corpo 55 mm, 30 x 30mm (AXL) 

45 11,40 

70. UNIDADE 

Cadeado, material latão maciço, material haste 
aço inoxidável, cor amarela, altura 30, largura 
40, altura haste 30, características adicionais nº 
40 

55 15,45 

71. UNIDADE 
Cadeado, material latão maciço, material haste 
aço inoxidável, cor amarela, altura 50, largura 30 

15 14,58 



 

 

72. UNIDADE 
Cadeado, material latão maciço, material haste 
aço inoxidável, largura 35 

57 14,61 

73. SACO Cal hidratada branca para pintura saco 20kg 425 12,35 

74. CAIXA 
Canaleta Pvc C/ Tampa - Branca - 20mm X 
10mm X 2,20m - Caixa 25 Unidades. 

3 2,89 

75. BARRA 
Cantoneira metal ferroso, abas iguais 1", 
espessura 1/8"- 6 m. 

20 12,40 

76. BARRA 
Cantoneira metal ferroso, abas iguais 1/2" , 
espessura 1/8", 6 m. 

3 12,40 

77. BARRA 
Cantoneira metal ferroso, abas iguais 3/4", 
espessura 1/8"- 6 m. 

12 18,95 

78. UNIDADE 
Cantoneira metal ferroso, material ferro, largura 
abas iguais 3/4, espessura 3/4, comprimento 6 

60 22,81 

79. UNIDADE 
Cantoneira - metal ferroso - abas iguais 5/8" – 
espessura 1/8" – barra com  6m 

82 40,75 

80. UNIDADE 
Cantoneira metal ferroso, material ferro, tipo 
abas iguais, largura abas iguais 5/8, espessura 
chapa 8, comprimento 6 

60 18,87 

81. UNIDADE 
Cantoneira metal ferroso, material ferro, largura 
abas iguais 7/8´, espessura 1/8, comprimento 6 

60 27,93 

82. UNIDADE 

Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo cap, tipo fixação soldável, 
aplicação instalações prediais água fria, bitola 
60 mm 

70 3,67 

83. UNIDADE 
Cap Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel - 
20mm 

260 0,65 

84. UNIDADE 
Cap Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel - 
25mm 

180 0,75 

85. UNIDADE 
Cap Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel - 
32mm 

160 2,05 

86. UNIDADE 
Cap sanitário branco - PVC rígido soldável – 50 
mm 

20 2,54 

87. METRO³ Cascalho 115 69,90 

88. SACO 
Caulim Branco, Uso Produção De Cerâmica - 
Saco Com 5kg 

9 31,21 

89. UNIDADE Cavalete Importado 4/4 Para Viola De Arco 5 100,00 

90. UNIDADE 
Cavalete Para Viola De Arco 4/4 De Maple 
Tratado 3 Estrelas. 

5 115,55 

91. UNIDADE 
Cavalete Para Violoncelo 4/4 De Maple Tratado 
3 Estrelas. 

3 168,33 

92. UNIDADE 
Cavalete Violino 4/4 Maple Ou De Melhor 
Qualidade 

10 70,00 

93. PACOTE 
Cerdas Para Arco De Viola De Arco Em Crina 
Animal - Pacote com 7 Gramas. 

4 86,50 

94. PACOTE 
Cerdas Para Arco De Violoncelo Em Crina 
Animal - Pacote com 8 Gramas. 

4 117,50 

95. SACO Cimento Portland Cpii - Saco 50 Kg. 574 54,42 

96. QUILO 

Cola, composição polímero de acetato de 
polivinila e aditivos, cor branca, aplicação 
madeira, características adicionais lavável e 
atóxica, tipo líquido. Pote de 1 kg 

35 10,61 

97. QUILO 
Cola, composição adesivo à base de resina 
epóxi, cor incolor, aplicação argamassa, pedra, 
concreto, tipo líquido viscoso. Pote de 1 kg 

30 7,55 

98. EMBALAGEM 
Cola Epoxi Tipo Durepoxi Embalagem Com 
100g 

14 6,57 

99. TUBO 
Cola, composição acético e silicone, cor incolor, 
aplicação vidro, alumínio, tipo líquido, tubo de 

126 6,33 



 

 

75gr 

100. TUBO 
Cola instantanea - p/ vidro/acrilico/metal - 
cianoacrilato incolor –tubo de 20gr  

10 7,18 

101. TUBO 
Cola Instantanea Vidro/Acrilico/Metal - 
Cianoacrilato Incolor – tudo de 5gr 

2 8,75 

102. GALÃO 
Cola P/ Formica - Resina Sintetica E 
Natural/Aditivo/Acetato Etila - 3,6l 

9 66,82 

103. TUBO 
Cola P/ Madeira/Plastico - Base Pva - Branca – 
tubo de 1000gr 

2 16,00 

104. TUBO 
Cola Silicone Adesivo Selante Incolor - Tubo - 
50g 

5 6,42 

105. UNIDADE 

Conector derivação, tipo construtivo parafuso 
fendido, características adicionais com 
separador, bimetálico, corpo e porca fabricado, 
código ksu25, seção nominal condutor 50 

32 5,55 

106. UNIDADE 

Conjunto obturador caixa descarga, 
componentes borracha, flutuador, guia, haste, 
reguladores e, aplicação caixa de descarga 
marca brasilit, modelo de embutir 

50 38,82 

107. UNIDADE 

Conjunto obturador caixa descarga, 
componentes sede do obturador, tubo ladrão, 
acoplamentos e por, aplicação caixa de 
descarga marca brasilit, modelo de embutir 

50 45,17 

108. UNIDADE 
Conjunto obturador caixa descarga, 
componentes haste, coaxial, original, aplicação 
montana modelo de embutir 

50 45,31 

109. UNIDADE Corda Avulsa P/ Viola De Arco - "La" 5 9,60 

110. UNIDADE Corda Avulsa P/ Violino - "La" 10 8,80 

111. UNIDADE 
Cravelhas Para Viola De Arco Modelo Standard 
De Ebano. 

10 10,86 

112. PACOTE 
Cravelhas Para Violino Modelo Standard De 
Ebano – Pacote com 4. 

20 37,60 

113. UNIDADE 
Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo curva 90¨ longa, tipo fixação 
soldável, aplicação instalação sanitária, bitola 75 

50 16,61 

114. UNIDADE 
Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo curva 90¨ longa, tipo fixação 
soldável, aplicação instalação sanitária, bitola 50 

50 4,37 

115. UNIDADE 
Curva hidráulica longa marrom - PVC rígido 
soldável - 90 graus – 50 mm 

35 13,46 

116. POTE 
Desengraxante Em Gel C/ Microesferas - Pote 
C/ 2,5kg 

1 41,45 

117. TUBO 
Desengripante, lubrificante e anticorrosivo spray 
- tubo com 300ml 

53 8,86 

118. UNIDADE 

Disco Corte, Material Aco, Diametro 250, 
Diametro Furo 30, Aplicacao Corte De Madeira, 
Tipo Circular, Caracteristicas Adicionais 
Espessura 3 Mm, Quantidade Dentes 48 

65 27,77 

119. UNIDADE 

Disco corte, material óxido alumínio, diâmetro 
115, altura 1,0, diâmetro furo 23,0, velocidade 
máxima 8.600, tela reforço 2, material tela 
náilon, aplicação corte de metais de dureza 
normal 

250 5,92 

120. UNIDADE Disco de corte 115 x 12 x 22,2 mm 40 3,57 

121. UNIDADE Disco corte para piso, azulejo, uso em maquita 60 26,20 

122. UNIDADE 
Disco De Corte Para Ferro 10" X 1/8" X Furo 1", 
Material Óxido Alumínio, Velocidade Máxima 
8.600, Tela Reforço 2, Material Tela Náilon, 

2 13,05 



 

 

Aplicação Corte De Metais De Dureza Normal 

123. UNIDADE Disco de desbaste 115 x 6,3 x 22,23 mm 70 5,07 

124. UNIDADE Disco de desbaste 178 x 6,4 x 22,2 mm 130 5,78 

125. UNIDADE 
Disco diamantado, material diamante, diâmetro 
110, diâmetro furo 20, tipo liso, aplicação 
mármore 

3 9,15 

126. UNIDADE Disco para policorte, 10 x 1/8" x 5/8" 23 6,50 

127. UNIDADE 
Elemento filtrante/refil blindado com carvão 
ativado para bebedouro da marca hidrofilter 

180 17,93 

128. QUILO 
Eletrodo Solda - Ferro - Vareta - Aws 5a 1-91 
E6013 - 2,50 X 350mm 

11 13,00 

129. JOGO 
Encordoamento P/ Violao –Com 6 cordas de 
Nylon. 

30 19,63 

130. UNIDADE 
Engate hidráulico, material PVC flexível, bitola 
1/2 pol, comprimento 40 cm, aplicação 
instalações prediais água fria 

185 1,50 

131. UNIDADE 
Engate hidráulico, material PVC flexível, bitola 
1/2 pol, comprimento 30 cm, aplicação 
instalações prediais água fria 

62 2,21 

132. UNIDADE 

Estilete Largo Com 6 Laminas De 18mm, Corpo 
Metalico Reforçado Com Revestimento 
Emborrachado. Botao De Ajuste Com Sistema 
De Travamento Automatico Da Lamina 

4 9,99 

133. UNIDADE 
Estilete Profissional C/ Cabo Emborrachado - 
Trava P/ Lamina - Estrutura Interna De Metal - 6" 

2 16,54 

134. UNIDADE 
Fechadura embutir cromada externa, caixa e 
trinco aço, com duas chaves 

30 64,77 

135. SACO 
Feldspato de Potássio Malha 325 – Saco Com 
5kg 

9 27,54 

136. BARRA 
Ferro chato, material ferro, comprimento 6, 
largura 1, espessura 1/8 

40 36,21 

137. BARRA 
Ferro liso, vergalhão para concreto armado, ca-
50, 3/8", 12 m. 

18 27,10 

138. BARRA 
Ferro liso, vergalhão para concreto armado, ca-
50, 3/8", 6 m. 

10 14,12 

139. UNIDADE 

Filtro de purificação água mineral aplicação 
bebedouro líder MGF 50 - capacidade de 
armazenamento 20l - consumo 1/8 cv - tensão 
alimentação 110v 

320 33,67 

140. FOLHA 
Fórmica lisa brilhante, branca, 3,08 mx 1,25 m x 
1mm 

35 72,97 

141. GALÃO 
Fundo Preparador De Paredes - Base De Agua 
– Galão de 18 Litros 

40 46,00 

142. UNIDADE Garfo P/ Rolo De Pintura - 23cm 16 6,39 

143. UNIDADE 
JOELHO DE SOLDA 90º COM BITOLA DE 
40MM PARA REDE ESGOTO. 

50 1,76 

144. UNIDADE 
JOELHO DE SOLDA 90º COM BITOLA DE 50 
MM PARA REDE DE ESGOTO. 

20 2,39 

145. UNIDADE 
Joelho Hidraulico Azul - Pvc Lr/Rosca De Latao - 
90 Graus - Classe A - 20mm X 1\2" 

270 1,61 

146. UNIDADE 
Joelho Hidraulico Azul - Pvc Lr/Rosca De Latao - 
90 Graus - Classe A - 25mm X 3\4" 

170 0,93 

147. UNIDADE 
Joelho hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
45 graus - Classe A - 60mm  

60 7,33 

148. UNIDADE 
Joelho Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel 
- 90 Graus - Classe A - 20mm 

125 0,26 

149. UNIDADE 
Joelho Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel 
- 90 Graus - Classe A - 25mm 

233 0,20 



 

 

150. UNIDADE 
Joelho Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel 
- 90 Graus - Classe A - 32mm 

303 0,83 

151. UNIDADE 
Joelho hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
90 graus - Classe A - 50mm  

15 1,48 

152. UNIDADE 
Joelho sanitário branco - PVC rígido soldável - 
45 graus - 100mm  

15 2,98 

153. UNIDADE 
Joelho sanitário branco - PVC rígido soldável - 
45 graus - 50mm  

15 1,44 

154. UNIDADE 
Joelho sanitário branco - PVC rígido soldável - 
45 graus - 75mm  

15 3,70 

155. UNIDADE 
Joelho Sanitario Branco - Pvc Rigido Soldavel - 
90 Graus - 100mm 

50 2,48 

156. UNIDADE 
Joelho Sanitario Branco - Pvc Rigido Soldavel - 
90 Graus - 75mm 

30 2,13 

157. UNIDADE 
Juncao Sanitaria Branca - Pvc Rigido Soldavel - 
100 X 100mm 

250 8,31 

158. UNIDADE 
Juncao Sanitaria Branca - Pvc Rigido Soldavel - 
50 X 50mm 

140 3,58 

159. UNIDADE 
Lavatorio De Louca Para Coluna - Padrao 
Popular 

20 189,00 

160. FOLHA Lixa D'agua - 225 X 275mm - Grao 150 40 0,82 

161. FOLHA Lixa D'agua - 225 X 275mm - Grao 180 10 0,95 

162. FOLHA Lixa D'agua - 225 X 275mm - Grao 80 40 0,89 

163. FOLHA Lixa D'agua - Grao 120 93 0,74 

164. FOLHA Lixa D'agua - Grao 240 50 0,78 

165. FOLHA Lixa D'agua - Grao 320 50 0,90 

166. FOLHA Lixa D'agua - Grao 400 50 0,90 

167. FOLHA Lixa D'agua - Grao 500 50 0,77 

168. FOLHA Lixa D'agua - Grao 600 10 0,78 

169. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 150, comprimento 
275, largura 225 

56 1,21 

170. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 
275, largura 225 

52 1,67 

171. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, 
apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 
275, largura 225 

52 1,67 

172. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa madeira, 
apresentação folha, tipo grão 100, comprimento 
215, largura 280 

42 0,39 

173. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa madeira, 
apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 
22,50, largura 27,50 

40 0,85 

174. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa madeira, 
apresentação folha, tipo grão 180, comprimento 
215, largura 280 

43 0,24 

175. DISCO 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa madeira, 
apresentação disco, tipo grão 60, diâmetro 100, 
aplicação marcenaria 

110 6,58 

176. DISCO 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa madeira, 
apresentação disco, tipo grão, 60,diâmetro 80, 
aplicação marcenaria 

130 2,23 



 

 

177. DISCO 

Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa madeira, 
apresentação disco, tipo grão 60, diâmetro 115, 
aplicação marcenaria. 110 5,62 

178. FOLHA 
Lixa Oxido De Aluminio - Grao 100 - 225 X 
275mm 

56 1,72 

179. FOLHA 
Lixa Oxido De Aluminio - Grao 180 - 225 X 
275mm 

53 1,66 

180. FOLHA Lixa para Parede e Madeira - Grao 120 20 0,61 

181. FOLHA Lixa para Parede e Madeira - Grao 60 110 0,51 

182. FOLHA 
Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, 
apresentação folha, tipo grão 100, aplicação 
parede 

43 1,96 

183. UNIDADE 

Luva conexão, material PVC - cloreto de 
polivinila rígido, tipo roscável, bitola 20, bitola 
lado roscável 1/2, aplicação rede predial água 
fria 

75 0,40 

184. UNIDADE 
Luva de correr com anel hidráulica - marrom – 
PVC rígido soldável - Classe A – 20 mm 

45 2,34 

185. UNIDADE 
Luva de correr com anel hidráulica - marrom – 
PVC rígido soldável - Classe A – 25 mm 

45 4,25 

186. UNIDADE 
Luva de correr com anel hidráulica - marrom - 
PVC rígido soldável - Classe A - 32mm 

45 12,57 

187. UNIDADE 
Luva de correr com anel hidráulica - marrom - 
PVC rígido soldável - Classe A – 40 mm 

45 3,19 

188. UNIDADE 
Luva de Correr C/ Anel Hidraulica - Marrom - 
Pvc Rigido Soldavel - Classe A - 50mm 

110 7,85 

189. UNIDADE 
Luva de Correr De Solda Para Tubo De 20mm 
Em Pvc Sem Bucha Interna 

130 2,72 

190. UNIDADE 
Luva de Correr De Solda Para Tubo De 25mm 
Em Pvc Sem Bucha Interna 

160 4,38 

191. UNIDADE 
Luva de Correr De Solda Para Tubo De 32mm 
Em Pvc Sem Bucha Interna 

100 6,21 

192. UNIDADE 

Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo luva, tipo fixação soldável e 
roscável, bitola lado roscável 1/2, bitola lado 
soldável 20, aplicação instalações prediais água 
fria 

80 0,35 

193. UNIDADE 

Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo luva, tipo fixação soldável e 
roscável, bitola lado roscável 3/4, bitola lado 
soldável 25, aplicação rede hidráulica e esgoto, 
cor marrom 

270 2,68 

194. UNIDADE 
Luva hidráulica azul - PVC lr/rosca de latão - 
Classe A - 20mm x 1/2"  

20 1,80 

195. UNIDADE 
Luva Hidraulica Marrom - Pvc Rigido Soldavel - 
Classe A - 20mm 

5 0,89 

196. UNIDADE Luva Pvc Soldavel - 20mm Ou 1/2" 130 0,42 

197. UNIDADE Luva Pvc Soldavel - 50mm 180 3,07 

198. UNIDADE Luva Pvc Soldavel - Marrom - 25mm Ou 3/4" 160 0,70 

199. UNIDADE Luva Pvc Soldavel - Marrom - 40mm 70 2,32 

200. UNIDADE 

Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, tipo luva, tipo fixação soldável, bitola 
lado soldável 50, aplicação rede hidráulica e 
esgoto, cor marrom 

60 1,26 

201. UNIDADE 
Luva Reducao Hidraulica Marrom - Pvc Rigido 
Soldavel - 25mm X 20mm 

175 0,44 



 

 

202. UNIDADE 
Luva redução hidráulica marrom - PVC rígido 
soldável - 32mm x 25mm  

25 1,37 

203. UNIDADE 
Luva redução hidráulica marrom - PVC rígido 
soldável - 60mm x 25mm  

20 6,33 

204. UNIDADE 
Luva sanitária branca – PVC rígido soldável – 
100 mm 

80 2,68 

205. UNIDADE 
Luva sanitária branca - PVC rígido soldável - 
40mm  

20 0,39 

206. UNIDADE 
Madeira Mdf Revestido Branco 2750mm X 
1830mm X 18mm 

12 154,00 

207. METRO Mangueira Flexivel Para Jardim De 1/2 30 2,79 

208. UNIDADE 
Massa Calafetar Cinza - Base Resina E 
Borracha Sintetica - 1,5g/Cm3 

25 5,95 

209. GALÃO Massa Corrida Latex Pva - Galão 18 Litros. 106 36,50 

210. QUILO Massa plástica branca com catalisador - 1 Kg. 4 13,44 

211. GALÃO 

Massa vedação, composição básica água/resina 
acrílica e aditivos especiais, aspecto visual 
pastoso/liso/regular e transparente, tempo 
secagem 12, aplicação vedação 
subaquática/frestas e trincas. Galão 18 litros. 

84 89,36 

212. BARRA 
Metalon quadrado 20 mm x 20 mm - chapa 
18/1,26 - 6m 

200 19,61 

213. UNIDADE 
Metalon Retangular - 20mm X 30mm - Chapa 
18/1,26mm - 6m 

50 25,53 

214. UNIDADE 
Metalon Retangular - 30mm X 50mm - Chapa 
18/1,26mm - 6m 

55 25,20 

215. METRO 
Metalon, formato quadrangular, espessura 
chapa 18, seção 15 x 15, aplicação estruturas 
metálicas em geral/portas e portões 

100 18,52 

216. UNIDADE Niple galvanizado - 1/2"  20 2,44 

217. UNIDADE Niple galvanizado - 3/4"  20 3,25 

218. UNIDADE 
Niple hidráulico marrom - PVC rígido roscável - 
Classe A - 1/2"  

20 0,76 

219. UNIDADE 
Niple hidráulico marrom - PVC rígido roscável - 
Classe A - 3/4"  

20 0,75 

220. UNIDADE 
Oleo P/ Corte De Metais - Sintético - Solúvel - 
Bodegradável - Bio 100 - 1000ml 

4 18,67 

221. UNIDADE 

Parafuso cabeça chata, material aço zincado, 
tipo rosca soberba, diâmetro nominal 10, 
comprimento nominal 2 1/2, características 
adicionais sem bucha 

850 0,08 

222. UNIDADE 

Parafuso cabeça chata, material aço, tipo rosca 
francesa, diâmetro nominal 6, comprimento 
nominal 45, características adicionais com 
bucha náilon e fenda 

800 0,24 

223. UNIDADE 

Parafuso cabeça chata, material aço, tipo rosca 
francesa, diâmetro nominal 8, comprimento 
nominal 55, características adicionais com 
bucha náilon e fenda 

1530 0,63 

224. UNIDADE 

Parafuso cabeça chata, material ferro, diâmetro 
nominal 6, comprimento nominal 60, 
características adicionais cementado, 
bicromatizado zincado, fenda tipo philips 

800 0,37 

225. UNIDADE Parafuso Com Bucha De 6mm 100 0,09 

226. UNIDADE 
Parafuso com bucha e porca, material latão, 
referência bucha nº 10, tipo porca castelo  

990 2,42 

227. UNIDADE 
Parafuso com bucha e porca, material latão, 
referência bucha nº 8, tipo porca castelo  

990 1,67 



 

 

228. UNIDADE 
Parafuso fenda – diâmetro 10mm - com bucha 
de nylon  

300 0,38 

229. UNIDADE 
Parafuso fenda – diâmetro 12mm - com bucha 
de nylon  

50 0,40 

230. UNIDADE 
Parafuso fenda – diâmetro 3/16" - compr. 6cm - 
sem bucha  

50 0,22 

231. UNIDADE 
Parafuso fenda – diâmetro 5mm - com bucha de 
nylon  

100 0,28 

232. UNIDADE 
Parafuso Fenda - Diametro 8mm - Compr. 4cm - 
C/ Bucha Nailon 

5 1,62 

233. UNIDADE Parafuso fenda p/ madeira - 4,2" x 25mm  200 0,07 

234. UNIDADE 
Parafuso fenda p/ tijolo cerâmico furado – 
diâmetro 10mm - c/ bucha de nylon  

100 0,63 

235. UNIDADE 
Parafuso fenda p/ tijolo cerâmico furado – 
diâmetro 6mm - c/ bucha de nylon  

300 0,52 

236. CAIXA 
Parafuso Para Madeira Cabeça Chata Philips 
4.0x50 - Embalagem Com 100 Unidades 

7 14,02 

237. CAIXA 
Parafuso Para Madeira Cabeça Chata Philips 
5.0x60 - Caixa Com 100 Unidades 

6 24,67 

238. UNIDADE Parafuso sextavado (1/4x50) com bucha de 10 300 0,14 

239. METRO³ Pedra Britada 1 1 72,50 

240. METRO² 
Piso de borracha pastilhado em placa 4,5mm x 
50 cm x 50cm - preto 

30 8,00 

241. UNIDADE Placa De Aluminio - 2 X 1 X 0,4 1 47,50 

242. UNIDADE 
Plug tubo, material PVC - cloreto de polivinila 
rígido, tipo roscável, bitola 1, aplicação rede 
hidraulica, formato tampão 

40 1,23 

243. UNIDADE 
Plug tubo, material PVC - cloreto de polivinila 
rígido, tipo roscável, bitola 1/2, aplicação rede 
hidraulica, formato tampão 

70 0,45 

244. UNIDADE 
Plug tubo, material PVC - cloreto de polivinila 
rígido, tipo roscável, bitola 3/4, aplicação rede 
hidraulica, formato tampão 

50 0,54 

245. UNIDADE 
Pneu carrinho mão, material borracha, tamanho 
3,25 x 8, características adicionais com câmara 
ar, aro desmontável 

20 44,33 

246. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 10 x 10 

20 12,70 

247. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 12 x 12 

20 9,20 

248. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 13 x 18 

15 8,14 

249. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 15 x 15 

25 7,75 

250. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 17 x 21 

20 6,59 

251. QUILO Prego c/ cabeça - 18 x 24 1kg  5 6,32 

252. QUILO Prego com cabeça, material arame para prego, 20 6,25 



 

 

tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 18 x 30 

253. QUILO  

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 8 x 8 

15 12,68 

254. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 13 x 15 

15 6,90 

255. QUILO 

Prego com cabeça, material arame para prego, 
tipo cabeça cônica axadrezada, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial 
polido, bitola 6 x 6 

15 33,33 

256. QUILO 

Prego sem cabeça, material arame para prego, 
tipo corpo liso, tipo ponta diamante, acabamento 
superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 15 
x 18 

5 9,20 

257. CONJUNTO 
Prendedor porta, material aço, tipo pino fixado 
no piso, tipo trava fixada na porta 

30 4,56 

258. GALÃO 

Primer, componente básico alquídico, cor branco 
gelo fosco, finalidade acabamento superfície, 
aplicação estruturas galvanizadas em geral, 
características adicionais fundo fosfatizante para 
galvanizado. Galão com 3,6 litros. 

20 57,00 

259. SACO Quartzo Malha 325 – Saco Com 5 Kg. 6 24,23 

260. UNIDADE Rabicho De Nylon Para Estandarte De Violino. 10 17,33 

261. UNIDADE 
Rabicho De Nylon Para Estandarte De 
Violoncelo. 

10 36,29 

262. CAIXA 
Rebite pop alumínio, 1/4 x 1", caixa com 100 
unidades 

302 0,25 

263. CAIXA 
Rebite pop alumínio, 1/8 x 3/4", caixa com 100 
unidades 

202 2,09 

264. UNIDADE Rebite pop em alumínio - 4 mm x 25 mm 200 0,18 

265. CAIXA 
Rebite pop, material alumínio, tipo comum, 
diâmetro corpo 3/16, comprimento 3/4, tipo 
cabeça abaulada, caixa com 1000 unidades 

16 65,00 

266. UNIDADE 
Refil para filtro purificador LIBELL, modelo filtro 
flex 3 em 1, pressão máxima 392 KPA, pressão 
mínima 39 KPA , vazão 45 litros/hora 

80 31,75 

267. UNIDADE Registro De Esfera 1/2 Pol. 60 10,84 

268. UNIDADE Registro De Gaveta - 1/2" 55 29,30 

269. UNIDADE Registro De Gaveta - 3/4" 65 32,00 

270. UNIDADE Registro De Gaveta Bruto - 1" 10 26,35 

271. UNIDADE 
Registro De Pressao Cromado Com Canopla - 
3/4" 

80 29,00 

272. UNIDADE 
Registro de pressão hidráulico - PVC rígido 
soldável - 20mm  

20 3,57 

273. UNIDADE 

Registro esfera, material PVC rígido, tipo 
soldável para água, bitola 20, características 
adicionais com anel de vedação em borracha, 
aplicação instalação hidráulica 

11 4,56 

274. UNIDADE 

Registro esfera, material PVC rígido, tipo 
soldável para água, bitola 25, características 
adicionais com anel de vedação em borracha, 
aplicação instalação hidráulica 

141 10,00 



 

 

275. UNIDADE 

Registro esfera, material PVC rígido, tipo 
soldável para água, bitola 32, características 
adicionais com anel de vedação em borracha, 
aplicação instalação hidráulica 

90 7,50 

276. UNIDADE 
Registro esfera, material PVC, tipo manual, 
bitola 50, aplicação instalação hidráulica, tipo 
fixação soldável 

70 22,15 

277. UNIDADE 
Reparo P/ Valvula Descarga Hidra-Max - Latao - 
Roscavel - 1 1/2" 

40 19,47 

278. CONJUNTO 
Reparo válvula hidráulica, aplicação caixa 
acoplada ao vaso, compatível com o modelo 
celite 

30 53,90 

279. CONJUNTO 
Reparo válvula hidráulica, tipo fixação roscável, 
aplicação caixa acoplada ao vaso, modelo astra, 
componentes borracha, flutuador, guia e haste 

150 27,90 

280. CONJUNTO 

Reparo válvula hidráulica, tipo fixação roscável, 
bitola 1 1/4, aplicação válvula hidráulica marca 
docol, componentes borracha e gaxetas, 
guarnição e mola de aço, tipo descarga 

65 16,40 

281. METRO² 
Revestimento cerâmico, Classe Abrasão pei 4, 
cor bege, comprimento 41, largura 41, aplicação 
pisos em geral 

500 15,37 

282. METRO² 
Revestimento cerâmico, padrão visual liso, 
Classe Abrasão alta, cor bege, comprimento 30, 
largura 30, aplicação pisos em geral 

300 14,30 

283. UNIDADE Rolo De Fita Veda Rosca 18mm X 50m 4 3,18 

284. UNIDADE 
Rolo Pintura Predial - Espuma Poliester - C/ 
Cabo Plastico Resistente - Comp. 23cm 

21 6,19 

285. UNIDADE 
Rolo Pintura Predial - Espuma Poliester - C/ 
Cabo Plastico Resistente - Comp. 5cm 

25 1,03 

286. UNIDADE 
Rolo Pintura Predial - Espuma Poliester - C/ 
Cabo Plastico Resistente - Comp. 9cm 

40 2,13 

287. UNIDADE 
Rolo Pintura Predial - Espuma Sintetica - C/ 
Cabo Plastico Resistente - Comp. 23 Cm 

4 18,76 

288. UNIDADE 

Rolo pintura predial, material lã de carneiro, 
material tubo plástico, aplicação superfície 
lisa/látex e acrílica, comprimento 9, material 
cabo plástico resistente 

15 2,50 

289. SACO Saco De Cimento Com 50 QUILOS 5 25,77 

290. GALÃO 
Selador Acrilico - P/ 
Reboco/Concreto/Fibrocimento – Galão com 
18litros 

65 77,50 

291. UNIDADE 
Sifao Flexivel Branco P/ Pia/Lavatorio - 
Regulavel - 1 1/2" X 40mm 

270 3,02 

292. UNIDADE 
Tábua de cedrinho, bruta para carpintaria, 4 m x 
30 cm x 2,5 cm 

8 92,67 

293. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 100, diâmetro saída 75, características 
adicionais esgoto primário 

20 9,27 

294. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 32, diâmetro saída 25, comprimento 
total 78, altura 39, peso 54, normas técnicas nbr 
5.648, características adicionais de redução 90¨ 

20 3,99 

295. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 40, diâmetro saída 32, comprimento 
total 86, altura 43, peso 82, normas técnicas nbr 

20 5,71 



 

 

5.648, características adicionais de redução 90¨ 

296. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 40, diâmetro saída 40, características 
adicionais esgoto primário 

20 2,87 

297. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 50, diâmetro saída 25, comprimento 
total 117, altura 52, peso 121, normas técnicas 
nbr 5.648, características adicionais de redução 
90¨ 

20 6,79 

298. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 50, diâmetro saída 32, comprimento 
total 117, altura 53, peso 119, normas técnicas 
nbr 5.648, características adicionais de redução 
90¨ 

20 7,70 

299. UNIDADE 

Tê - conexão para tubos e canos - soldável, 
material PVC - cloreto de polivinila, diâmetro 
entrada 50, diâmetro saída 40, comprimento 
total 117, altura 59, peso 166, normas técnicas 
nbr 5.648, características adicionais de redução 
90¨ 

20 9,45 

300. UNIDADE Te Com Reducao 3/4 Pol. Para 1/2 Pol. Soldavel 200 3,77 

301. UNIDADE 
Te hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
Classe A - 20mm  

15 0,75 

302. UNIDADE 
Te Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel - 
Classe A - 75mm 

35 19,90 

303. UNIDADE 
Te Hidráulico Marrom - PVC Rígido Soldável/Lr - 
Classe A - 20mm X 1\2"  

15 3,56 

304. UNIDADE 
Te Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel/Lr - 
Classe A - 25mm X 3\4" 

150 1,05 

305. UNIDADE 
Te Sanitario Branco - Pvc Rigido Soldavel - 100 
X 50mm 

30 8,65 

306. UNIDADE 
Te Sanitario Branco - Pvc Rigido Soldavel - 
100mm 

140 13,88 

307. UNIDADE 
Te Sanitario Branco - Pvc Rigido Soldavel - 
50mm 

30 5,13 

308. GALÃO 
Thinner - Diluente Liquido Incolor – Galão de 
5litros 

297 35,53 

309. UNIDADE 
Tijolo cerâmico furado - barro cozido – 8 furos - 
29 x 19 x 9cm 

5100 0,92 

310. GALÃO 

Tinta base água, composição básica água/resina 
acrílica pigmentos orgânicos, aspecto físico 
líquido, aplicação interna e externa, cor pêssego 
claro, superfície aplicação 
porosas/reboco/gesso/concreto/madeira, método 
aplicação rolo / pincel. Galão 18 litros. 

392 98,00 

311. UNIDADE 
Tinta Acrilica Para Exteriores - Galao 18 Litros 
1° Linha - Preto 

1 130,00 

312. GALÃO 

Tinta esmalte, superfície aplicação metal e 
madeira, tipo acabamento brilhante, cor brilhante 
branco neve, diluente indicado aguarrás, método 
aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna 
e externa. Galão de 3,6 litros. 

145 33,30 

313. GALÃO 

Tinta esmalte, superfície aplicação metal, 
madeira e alvenaria, tipo acabamento brilhante, 
cor brilhante preta, diluente indicado aguarrás, 
método aplicação rolo/pincel e pistola. Galão de 

83 31,40 



 

 

3,6 litros. 

314. GALÃO 
Tinta esmalte sintético fosco amarela - Galão 3,6 
litros 

10 33,50 

315. GALÃO 
Tinta esmalte sintético fosco marron - Galão 3,6 
litros 

10 34,24 

316. GALÃO 
Tinta esmalte sintético fosco vermelha - Galão 
3,6 litros 

10 63,85 

317. GALÃO 

Tinta esmalte, superfície aplicação metal e 
madeira, tipo acabamento brilhante, cor azul 
mar, diluente indicado aguarrás, método 
aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna 
e externa. Galão 3,6 litros. 

53 50,66 

318. GALÃO 

Tinta pintura predial, composição básica água, 
pigmentos ativos e inertes, coalecentes, mi-, 
aspecto físico líquido viscoso, tipo acabamento 
fosco aveludado, cor branco neve, superfície 
aplicação lisa, reboco, gesso, concreto e 
madeira, aplicação interna e externa, rendimento 
de 30 a 40 m2/ gl, tipo látex, galão de18 litros 

405 45,20 

319. GALÃO 

Tinta pintura predial, composição básica água, 
pigmentos ativos e inertes, coalecentes, mi-, 
aspecto físico líquido viscoso, tipo acabamento 
fosco aveludado, cor gelo, superfície aplicação 
lisa, reboco, gesso, concreto e madeira, 
aplicação interna e externa, rendimento de 30 a 
40 m2/ gl, tipo látex, galão de 3,6 litros 

1540 34,89 

320. GALÃO 
Tinta demarcação sinalização, nome tinta de 
demarcacao e sinalização, cor concreto. Galão 
18 litros. 

105 243,50 

321. GALÃO 
Tinta Piso Demarcacao Amarelo - Base Agua - 
Alta Resistencia -  Galão 18l 

78 160,01 

322. GALÃO 
Tinta Piso Demarcacao Azul - Base Agua - Alta 
Resistencia - Galão 18l 

63 284,59 

323. GALÃO Tinta Piso Demarcacao Branco - Galão 18litros 160 186,78 

324. GALÃO Tinta Piso Demarcação Verde. Galão 18 Litros. 5 166,00 

325. GALÃO 
Tinta Piso Demarcacao Vermelha - Galão 
18litros 

85 202,80 

326. UNIDADE 
Torneira Em PVC Para Jardim, Diâmetro De ½, 
Com Adaptador Para Mangueira 

90 3,70 

327. UNIDADE 
Torneira Metal Cromado P/ Jardim C/ Adaptador 
P/ Mangueira - 1/2" 

90 14,15 

328. UNIDADE Torneira Metal Cromado P/ Lavatorio - 1/2" 85 23,63 

329. UNIDADE Torneira Metal Cromado P/ Pia 22cm - 1/2" 75 19,52 

330. UNIDADE Torneira p/ bebedouro - tipo jato  80 20,80 

331. UNIDADE 

Torneira, material corpo metal, tipo ´u´ invertido, 
para copo, diâmetro 1/2, aplicação bebedouro 
elétrico, tratamento superficial cromado, 
comprimento 17 

60 20,81 

332. UNIDADE 
Torneira Plastica P/ Jardim C/ Adaptador P/ 
Mangueira 

20 3,62 

333. UNIDADE 
Trincha, material cabo madeira laqueada, 
material cerdas gris dupla, tamanho 4, tipo cabo 
anatômico 

29 11,70 

334. UNIDADE 
Trincha - Cabo E Cerdas De Material Sintetico - 
13mm Ou 1/2" 

19 0,90 

335. UNIDADE 
Trincha - Cabo E Cerdas De Material Sintetico - 
19mm Ou 3/4" 

27 1,08 



 

 

336. UNIDADE 
Trincha - Cabo E Cerdas De Material Sintetico - 
25mm Ou 1" 

29 3,29 

337. UNIDADE 
Trincha - Cabo E Cerdas De Material Sintetico - 
38mm Ou 1 1/2" 

27 1,01 

338. UNIDADE 
Trincha - Cabo E Cerdas De Material Sintetico - 
63mm Ou 2 1/2" 

24 1,74 

339. UNIDADE 
Trincha - Cabo E Cerdas De Material Sintetico - 
76mm Ou 3" 

27 3,00 

340. UNIDADE 
Trincha - Cabo Madeira Curto - Cerdas Branca 
Chinesa - 2" Ou 50mm 

24 4,60 

341. UNIDADE 
Conexão hidráulica, material PVC, tipo tubo de 
ligação, aplicação vaso sanitário, características 
adicionais 1 anel expansor 

50 15,00 

342. UNIDADE 
Tubo hidráulico PVC rígido soldável classe A - 
3/4" X 6M 

4 14,01 

343. UNIDADE 
Tubo hidráulico branco - água quente – PVC 
rígido soldável - Classe A - 15mm x 3m  

10 20,52 

344. UNIDADE 
Tubo Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Roscavel - 
Classe A - 1/2" X 6m 

50 9,49 

345. UNIDADE 
Tubo hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
Classe A - 60mm x 6m  

10 91,50 

346. UNIDADE 
Tubo hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
parede 1,50mm - Classe A - 20mm x 6m  

12 11,36 

347. UNIDADE 
Tubo Hidraulico Marrom - Pvc Rigido Soldavel - 
Parede 1,70mm - Classe A - 25mm X 6m 

2 13,23 

348. UNIDADE 
Tubo hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
parede 2,10mm - Classe A - 32mm x 6m  

12 32,17 

349. UNIDADE 
Tubo hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
parede 2,40mm - Classe A - 40mm x 6m  

10 49,99 

350. UNIDADE 
Tubo hidráulico marrom - PVC rígido soldável - 
parede 3mm - Classe A - 50mm x 6m  

10 56,83 

351. UNIDADE Tubo PVC soldável 3/4 polegadas - 6 metros  8 11,49 

352. UNIDADE 

Tubo PVC soldável, aplicação rede hidráulica 
água fria, cor azul, diâmetro nominal 32, 
comprimento 6, tipo reforçado, material PVC 
rígido. Barra com 06 metros 

30 5,72 

353. UNIDADE 
União hidráulica - pcv rígido roscável - Classe A 
- 1"  

10 5,73 

354. UNIDADE 
Válvula escoamento, material aço inoxidável, 
diâmetro 2 1/2 x 1 1/2, aplicação pia 

70 12,88 

355. UNIDADE 
Válvula, material latão, tratamento superficial 
cromada, tipo completa, bitola 1 1/2, aplicação 
descarga sanitária para docol 

50 123,50 

356. GALÃO 
Verniz Brilhante Incolor - Extra Maritimo C/ Filtro 
Solar - Galão de 3,6litros 

50 49,14 

357. GALÃO 
Zarcao - Aplicacao Rolo/Pincel/Revolver - 
Laranja - Galão de 3,6litros 

75 36,75 

 
1.2 - Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses a contar do recebimento 
provisório, se a garantia for do fabricante, ou do recebimento definitivo, se a garantia for do 
fornecedor. 
 

1.2.1 - A licitante deverá informar no campo "descrição detalhada do objeto", se a garantia 
será prestada pelo fornecedor ou fabricante. Em caso de omissão, a Administração considerará 
como sendo prestada pelo fornecedor. 
 
 
 



 

 

2 - DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - A aquisição dos bens especificados suprirá as necessidades de reposição de estoque do 
Almoxarifado central, conforme levantamento de demandas da Divisão de Prefeitura de todos os 
Campi , bem como de outras unidades que utilizam estes materiais na Universidade Federal de São 
João del-Rei (UFSJ), no apoio à garantia das condições necessárias para o desenvolvimento das 
atividades administrativas e acadêmicas, o cumprimento das obrigações regimentais e estatutárias, 
visando economicidade para a Instituição, adquirindo o material estritamente necessário, sem 
desperdício, além da busca de boas práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de 
materiais de consumo. 
 
 
3 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 
n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.  
 
 
4 - DA ESTIMATIVA  
 
4.1 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 540.791,65 (quinhentos e quarenta mil 
setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). 
 
4.2 - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 
elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, ou em pesquisas de 
mercado ou mediante consulta ao Subsistema de Preços Praticados – SISPP do SIASG, conforme o 
caso, atendendo ao disposto na IN nº 5 de 27 de junho de 2014 e IN nº 7 de 29 de agosto de 2014 
da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
 
 
5 – MEDIDAS ACAUTELADORAS 
 
5.1 - 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. 
 
 
6 – MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 
6.1 - O objeto do presente termo de referência será recebido em remessa única pela UFSJ com 
prazo não superior a 15 (quinze) dias após recebimento da nota de empenho. 
 
6.2 - O local de entrega dos produtos deste Edital será no Campus Santo Antônio, à Praça Frei 
Orlando, 170, Centro, em São João del-Rei, no horário das 08h30min às 11h30min e de 14h às 17h, 
sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado pelo Setor de 
Almoxarifado/Patrimônio. 
 
6.3 - O não cumprimento do disposto no item 6.1 do presente termo acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor 
subseqüente considerando a ordem de classificação do certame.  
 
6.4 - As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão 
enviadas através de correio eletrônico (e-mail), cadastrados no SICAF, e a data deste envio será a 
referência para o prazo estipulado no item 6.1 do presente termo. Para tanto as empresas 



 

 

participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à 
instituição e ao SICAF. Se após 20 dias da homologação do certame a nota de empenho ou o extrato 
de compras não for recebido, o fornecedor deverá entrar em contato através do e-mail 
empenho@ufsj.edu.br, solicitando o referido documento. A alegação do não recebimento da nota de 
empenho não será aceita como justificativa para a recusa da entrega do material. O endereço de e-
mail informado acima deverá ser utilizado somente para a resolução de problemas relativos ao envio 
dos empenhos. O fornecedor poderá também utilizar como ferramenta de consulta o site 
http://www.portaltransparencia.gov.br/despesasdiarias/, extraindo os empenhos emitidos relativo ao 
presente certame. 
 
6.5 - A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os 
termos do Edital e seus anexos. 
 
6.6 - Os bens serão recebidos: 
 

6.6.1 - Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do Edital e da proposta. 
 
 6.6.2 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 
do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do 
recebimento provisório. 
 
 
7 - DOS ENCARGOS  
 
7.1 - Incumbe à Contratante: 
 

7.1.1 - Receber objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 
disponibilizando local, data e horário; 
 

7.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos;  
 

7.1.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 
 

7.1.4 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 
7.1.5 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 

7.2 - Incumbe à Contratada: 
 
7.2.1 - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

 
7.2.2 - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 

com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
7.2.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 



 

 

7.2.3.1 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo 
máximo de 10 (dez) corridos, o produto com avarias ou defeitos; 

 
7.2.4 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 
 
7.2.5 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

 
7.2.6 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.2.7 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 
7.2.8 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
7.2.9 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 
 

8 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
8.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
8.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
8.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
 
 
9 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
9.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 
2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da 
Universidade Federal de São João del-Rei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à 
ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 
 
 9.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 



 

 

 9.1.2 - Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
 
 9.1.3 - Apresentar documentação falsa; 
 
 9.1.4 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
 
 9.1.5 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
 
 9.1.6 - Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 
 9.1.7 - Comportar-se de modo inidôneo. Considera-se comportamento inidôneo, entre 
outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 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. 
 
 9.1.8 - Cometer fraude fiscal. 
 
 9.1.9 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a UFSJ, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos 
casos citados no item 9.1, conforme detalhado nos itens 9.1.1 ao 9.1.8. 
 
9.2 - A pena de advertência poderá ser aplicada no caso previsto no item 9.1, sempre que a 
administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da     
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
 
9.3 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a UFSJ poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções 
previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie; 
   

9.3.1 - Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 
do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 
 

9.3.2 - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 

9.3.3 - Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 
qualquer outra obrigação pactuada; 
 
9.4 - As sanções previstas nos itens 9.1 e 9.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 
com a de multa. 
 
9.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
UFSJ, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 9.2 e 9.3. 
 
9.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
 
9.7 - O percentual de multa previsto no item 9.3 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou do 
item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por item), 
tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da 
multa. 
 



 

 

9.7.1 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, 
caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil 
S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento da 
União – GRU. 
 

9.7.2 - Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente 
acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios 
legais. 
 

9.7.3 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá 
ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a 
incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos 
eventualmente causados à CONTRATANTE. 
 
9.8 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
9.9 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

São João del-Rei, 12 de fevereiro de 2016. 
 

 
Aline Graciele Ferreira 

Setor de Compras e Licitações 
 
 

DE ACORDO:  

______________________________ 
Prof. José Tarcísio Assunção 
Pró-Reitor de Administração 

 
 

Aprovo, em ___ de __________ de 2016. 

 

__________________________________ 
Valéria Heloísa Kemp 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
 E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 (inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05) 

 
 



 

 

 
 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES 
 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO 
ART. 4º 

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN 
RFB nº 1.244/2012) 

 
 
 
Ilmo. Sr. 
(pessoa jurídica pagadora) 
 
 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à 
(nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
I - preenche os seguintes requisitos: 
 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como 
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; e 
 
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 
 
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas 
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as 
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, 
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 
Local e data...................................................... 
 
Assinatura do Responsável 
 



 

 

ANEXO III 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2016 
 

PREGÃO Nº 004/2016 
PROCESSO Nº 23122.001722/2016-76 

 
 
 

Aos ............... dias do mês de .......... de 2016, 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, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração, Prof. José Tarcísio Assunção e de 
outro lado, a empresa __________________, CNPJ nº ______________, com sede no 
_________________________________telefone nº ___________, e-mail____________________ 
representada por seu _________, Sr._____________, RG nº ______________, CPF nº 
______________, RESOLVEM registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes aos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  dos 
Decretos nº 3.784, de 06 de abril de 2001; nº 5.450, de 31 de maio de 2005; nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e legislação correlata, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das 
demais normas legais aplicáveis, sob as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material para 
manutenção de bens móveis e imóveis conforme solicitação durante a validade desta Ata de Registro 
de Preços, com especificações, quantitativos estimados e preços máximos admitidos abaixo 
discriminados:  
  

 
Item 

Especificação Unid. Quant. Marca 
Preço 

Unitário R$ 

      

      

 
 
1.2 - 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 contratação pretendida, 
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
1.3 - Nos termos do inc. III, do art. 2º, do Decreto nº 7.892/2013, o órgão gerenciador do presente 
Registro de Preços é a Universidade Federal de São João del-Rei/MG. 
 
1.4 - São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 
 

 
 

Item 
Órgão Participante Unid. Quant. 

    
    

 
 



 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 
assinatura, durante o qual a UFSJ não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula 
Primeira, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra 
licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às 
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
3.1 - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 
004/2016 e seus Anexos, processo nº 23122.001722/2016-76, dos quais são partes, como se aqui 
estivessem integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 - 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. 
 
4.2 - 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. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO ECANCELAMENTO 
  
5.1 - 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. 
 
5.2 - 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). 
 
5.3 - 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. 
 
5.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
 5.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 
 
5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
 5.5.1 - 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 
 
 5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 



 

 

5.6 - 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. 
 
5.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
 5.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
 5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
 5.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
5.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
5.9 - 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: 
 
 5.9.1 - por razão de interesse público; ou 
 
 5.9.2 - a pedido do fornecedor.  
 

 
E, assim, por estarem justas e acordes, firmam o presente Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito.   

 
 

São João del Rei, XX de XXXXXXXXX de 2016. 
 

 
 
__________________________________                         _____________________________ 
       Prof. José Tarcísio Assunção                                              Responsável pela Empresa 
         Pró-Reitor de Administração                                                      Carimbo CNPJ 
 
 


