
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2018 

PROCESSO Nº. 23122.022561/2018-16 
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 36.307-352, por intermédio do Pregoeiro 
designado pela Portaria nº 056 de 2 de fevereiro de 2018, 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, pelo Decreto nº 5.450, de 31 
de maio de 2005, pelo Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro 
de 2010, pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no 
presente Edital e seus Anexos.  

 
 
O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de São João del-
Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
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 
 
 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 12/12/2018, às 09 horas.  
UASG: 154069 
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
material de consumo para atender aos projetos desenvolvidos pelas equipes de competições 
acadêmicas da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  
 
 
 
2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 

http://www.comprasgovernamentaist.gov.br/
http://www.ufsj.edu.br/dimap
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
2.1 - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 
 
Fonte: 8100.000000 
 
Programa de Trabalho: 108635 
 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 
 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - 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. 
 
3.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – 
Comprasnet, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 
 
3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
 
3.4 - 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. 
 
3.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
4.1 - A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, 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. 
 
4.2 - Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
4.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
 
4.3.2 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.3.3 - que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 

liquidação; 
 
4.3.4 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 



 
4.3.5 - que possuem servidor ou dirigente de órgão ou da UFSJ ou os responsáveis pela 

licitação; 
 
4.3.6 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 
4.3.7 - que estejam inadimplentes, suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ; 
 

4.4 - Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 
 

4.4.1 - 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. 
 
4.5 - Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 
seguintes declarações: 
 

4.5.1 - 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; 
 

4.5.2 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
 

4.5.3 - 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; 
 

4.5.4 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
5.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
 

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

 
5.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
 
5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
5.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   
 
5.5 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.5.1 - Valor unitário e total do item; 
 
5.5.2 - Marca; 
 
5.5.3 - Fabricante;  
 



 
5.5.4 - 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; 

 
5.5.5 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 

5.6 - 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. 
 

5.6.2 - 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. 
 
5.7 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
 
5.8 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
 
 
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
6.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

  
6.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
  
6.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
6.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
6.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro.  
 

6.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 
6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.  
 



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

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 
 

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

 
6.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
6.10 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
6.11 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e 
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  
 
6.12 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  
 
6.13 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  
 
6.14 - 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 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
7.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
7.2 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro 
divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços. 
 

7.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo 
de Referência e que apresente preço manifestamente inexequível. 
 
7.3 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  
 
7.4 - 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.  
 
7.5 - O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que deverá ser 
apresentado por meio de funcionalidade disponível no sistema, de acordo com o solicitado pelo chat, 
em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

 



 
7.5.1 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

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

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

 
7.6 - 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. 
 
7.7 - 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. 
 

7.7.1 - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
 
7.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
 
7.10 - 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. 
 

7.10.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
7.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 
 
8 - DA HABILITAÇÃO  
 
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
 8.1.1 - SICAF; 
 
 8.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
 8.1.3 - 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). 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
 8.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
 8.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  
 

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

 
8.2 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 
Regularidade Fiscal e trabalhista: 
 
8.3 - Habilitação jurídica:  
 
 8.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
 8.3.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
 8.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
 
 8.3.4 - 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; 
 
 8.3.5 - 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, segundo determinado pelo Departamento 
de Registro Empresarial e Integração – DREI.  
 

8.3.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 
 

8.3.7 - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P 
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 
termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 
 

8.3.8 - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB 
n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
 

8.3.9 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
 
8.4 - Regularidade fiscal e trabalhista: 
 



 
8.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

8.4.2 - 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. 
 

8.4.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

8.4.4 - 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; 

 
8.5 - As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  
 

8.5.1 - 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. 
 
8.6 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
8.7 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 
(upload), no prazo de 02 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente 
mediante autorização do Pregoeiro será aceito o envio da documentação por meio do e-mail 
secol@ufsj.edu.br. Posteriormente, os documentos poderão ser solicitados em original ou por cópia 
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. Os originais ou cópias 
autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 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. 
 

8.7.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

 
8.8 - Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema 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. 

 
8.8.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
 

8.8.2 - 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 licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 



 
8.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 
que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 

8.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
 
8.10 - Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 
8.11 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 
 
8.12 - 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. 
 
8.13 - 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. 
 
8.15 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
 
9 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

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

9.1.2 – quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados 
os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
9.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 

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

9.2.2 - A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

 
10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 



 
10.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 
ou seu representante legal. 

 
10.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 
 

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

10.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
 

11 - DOS RECURSOS 
 
11.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 
trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
 
11.2 - 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. 
 
 11.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 
 
 11.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
 
 11.2.3 - 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. 
 
11.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
11.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
12.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
 
12.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
 
 
13 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 



 
13.1 - Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento 
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). 
 
13.2 - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao 
SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 
 

13.2.1 - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o 
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 

13.2.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento.  
 
13.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
13.4 - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
 

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

 
 

14 - DO PREÇO 
 
14.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
 

14.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 
vigente exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 
 
15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência. 
 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
16.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
  
 
17 - DO PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir 
da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
 



 
17.2 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
17.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada.  
 
17.4 - 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. 
 
17.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
17.6 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
 
17.7 - 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. 
 
17.8 - 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.   
 
17.9 - 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.  
 
17.10 - 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.   
 
17.11 - 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.  
 
17.12 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 

17.12.1 - 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. 
 
17.13 - 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%. 

 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  
 

18.1.1 - não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

18.1.2 - apresentar documentação falsa; 
 

18.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

18.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

18.1.5 - não mantiver a proposta; 
 

18.1.6 - cometer fraude fiscal; 
 

18.1.7 - comportar-se de modo inidôneo; 
 
18.2 - 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. 
 
18.3 – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

18.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
 

18.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 
 
18.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 
18.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 



 
18.6 - 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. 
 
18.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
18.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
 
 
19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
19.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando 170, sala 4.68, bairro Centro, cidade 
de São João del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.  
 
19.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 
19.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
19.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
19.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
19.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário pelo Pregoeiro.   
 
20.2 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 
20.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
20.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.5 - 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. 



 
 
20.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
20.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
 
20.8 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
20.9 - 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. 
 
20.10 - 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. 
 
20.11 - 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. 
 
20.12 - 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. 
 
20.13 - 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. 
 
 
21 - DO FORO 
 
21.1 - 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, 29 de novembro de 2018 
 
 
 

Flavio Augusto Moreira Ferreira 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 - Aquisição de material de consumo para atender aos projetos desenvolvidos pelas equipes de competições 

acadêmicas da Universidade Federal de São João del-Rei, conforme condições, quantidades e exigências, 

estabelecidas neste instrumento: 

 

ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
 
 
 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ACEITÁVEL 

1 Pregos de aço 15 x15 

Temperado e Niquelado. 

Resistente à oxidação e corrosão. 

Fixação em madeira e alvenaria. 

Cor: niquelado. Pacote com 100 

Pct  2 9,63 19,26 

2 Tinta Pu Automotiva Preto Cadilac 

900ml Stardur C/ Catalisador 

Tinta Poliuretano para pintura geral ou 

Parcial de veiculos automotivos  

Un 3 69,26 207,79 

3 Tecido de fibra de vidro nº200  

[01x0,65 M] 

O Tecido 200 é um tecido bidirecional 

de fibra de vidro tipo E, confeccionado 

para utilização em resinas poliésteres, 

epóxi, fenólicas ou ester vinilicas. 

M² 6 11,43 68,60 

4 Resina Epoxi com Catalisador 

Resina Epoxi transparente com 

catalisador 1Kg acabamento: brilhante; 

categoria: resina epoxi proporção de 

100% de resina para 50% de 

endurecedor em massa/"peso", ou seja 

100 g resina para cada 50 g de 

endurecedor ;alta resistencia química; 

alta resistência mecânica, composta de 

fibras; baixa contração; não agride 

isopor. 

Un 4 82,49 329,97 

5 Data Logger Shield Arduino  Slot 

cartão SD    

Funciona com SD formatado como 

FAT16 ou FAT32    

Relógio de Tempo Real RTC DS1307 

integrado  Regulador de tensão 3.3V   

Suporte para Bateria CR1220 3V 

(Bateria não inclusa)   

Área de prototipagem/soldagem  

Dimensões: 68 x 53 x 23mm 

Un 1 36,89 36,89 



 
6 Acelerômetro MPU 6050 

 Chip: MPU-6050 
 Tensão de Operação: 3-5V 
 Conversor AD 16 bits 
 Comunicação: Protocolo padrão I2C 
 Faixa do Giroscópio: ±250, 500, 1000, 
2000°/s 
 Faixa do Acelerômetro: ±2, ±4, ±8, 
±16g 
 Dimensões: 2 x 1,6 x 0,1mm 
 

Un 2 23,10 46,21 

7 Rolamento 6004 DDU SKF 

Diâmetro Interno: 20mm 

Diâmetro Externo: 42mm 

Largura: 12mm 

DDU: Vedação de Borracha Sintética 

em Ambos os Lados (Resistência a 

Poeira e Água) 

 

Un 6 30,83 184,96 

8 Retentor comando valvulas 

Retentor da Roda Traseira para as 

motos: 

Medida: 28 X 42 X 7 

Un 4 12,48 49,91 

9 Rolamento Rígido de Esferas 6007 2z 

Rolamento rígido de esferas. uma 

carreira. proteção metálica em ambos 

os lados. folga interna Normal. gaiola 

em aço. furo cilíndrico. suporta carga 

radial e axial. aplicações diversas 

Altura: 6.7 cm 

 

Largura: 2.2 cm 

 

Comprimento: 6.5 cm 

 

Peso Bruto: 0.164 kg 

Un 6 20,45 122,68 

10 Rolamento conicos 30204 j2 (redutor) 

Capacidade de carga Dinâmica C (kn): 
27,5 
Capacidade de carga Estática Co (Kn): 
28 
Diâmetro Externo D (mm): 47 
Diâmetro Interno D (mm): 20 
Largura T (mm): 15,25 
Marca: SKF 
Massa (Kg): 0,12 
Velocidade de Referência (rpm): 11000 
Velocidade limite (rpm): 15000 

 

Un 6 25,42 152,52 

11 Rolamentos cônicos 320/28 

Diâmetro Interno: 28 mm 

Grupo: Rolamentos de rolos cônicos 

Largura: 16.84 mm 

Diâmetro Externo: 52 mm 

Subgrupo: Rolamentos de rolos cônicos 

Un 4 

 

68,02 272,07 



 
de uma carreira 

Altura: 5.7 cm 

Largura: 2.3 cm 

Comprimento: 5.5 cm 

Peso Bruto: 0.149 kg 

12 Kit 40 Discos de Corte Aço e Aço 

Inox 4.1/2 Polegadas 115 mm 13.300 

Rpm 2 Telas 80 m/s 

 40 Discos de Corte Aço e Aço Inox 
4.1/2 Polegadas 115 mm 13.300 Rpm 2 
Telas 80 m/s 
Possui espessura aproximada de 1mm 
e rotação máxima de 13.300 RPM, 
proporcionando cortes rápidos com 
menor geração de calor e rebarbas 

Un  

2 

 

 

107,07 214,13 

13 Abraçadeira de Nylon 

 

Modelo: 2,5 x 200mm 

Dimensões: 2,5 x 200mm  

 

Un 

 

7 

8,82 61,72 

 

14 

Estanho para Solda 500 g 

 

Estanho para solda de conexões; 

Diam: 1,mm; 

Liga: 63% Sn/37%Pb; 

Peso líquido: 500g 

Un 3 70,93 212,79 

15 Percloreto de Ferro 

O percloreto no modelo sal anidro 

possui: 

FeCl3: 98%  +- 1%; 

FeCl2: 2% +- 1%; 

Insolúveis: Máximo 0,5%; 

O percloreto como solução pronta para 
uso possui: 
FeCl3: 40% +-1%; 
FeCl2: 0,5% +- 1%; 

frasco de 500ml; 
 
 

Un 1 15,57 15,57 

16 Barrilha Leve 

 

Estado Físico:Sólido (pó) 

Cor: Branco 

Odor: Inodoro 

pH: 11,3 a 25 oC, para solução 1% 

Densidade (hulk): 0,47 a 0,57 

Solubilidade: Solúvel em água  

Pacote 2kg 

Un 1 14,19 14,19 

17 
Placa Composite 20 x 30 cm 

Un 5 20,49 102,43 



 
Fibra de vidro cobreado 2 faces 

18 Memória RAM 8GB 1600MHz 

velocidade 1600MHz - DDR3  

Un 2 418,42 836,83 

19 Placa de vídeo 2 GB-128 bits 

384 núcleos Cuda, Formato de slot único e 

de perfil baixo; 

Compatível com gabinetes slim;  

Possui suporte para até quatro monitores 4K 

(4096x2160 @ 60Hz) com qualidade de 

cores Hdr. 

 

Un 1 1.280,35 1.280,35 

20 Cartão Ssd 

Tipo: 2.5 

Sata 3.0 (6 GB/s) 

Capacidade: 120 GB 

Velocidade de Leitura: Até 530 MBs 

Velocidade de Gravação: Até 400 MBs  

MTTF 1.000.000 horas 

Un 2 176,04 352,09 

21 Motor 

Motor: M19 Vanguard 10 HP 

Modelo: 19L232-0054-G1 (Baja 2018) 

Cilindrada: 305cc 

Taxa de compressão: 8,1 : 1 

Potência: 10 HP 

Un 1 5.048,33 5.048,33 
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Freio a Disco Hidráulico 

Modalidade: Mountain Bike 

Sistema: Hidráulico o possui um incrível 

poder de frenagem. 

Mangueira: Diant 90cm Tras 160cm. 

Peso: Aproximadamente 790gr 

Acompanha: Freio dianteiro, Freio 

Traseiro, Pastilhas, Mangueiras 

 

Pares 2 324,61 649,23 

23 Adesivo para laminação 

Composição do material: Resina de 
poliéster insatura e pré-acelerada; 
Suporta até 80° C; 
Tempo de vida útil de 5 a 15 minutos 
Secagem em 2 horas a 25°C 
 Acompanha catalisador de 12g 
 

Kg 1 29,45 29,45 

24 Carregador de bateria 

Controlado por microprocessador delta - 

pico de sensibilidade - balanceamento 

individual das células - carregador para 

os tipos de baterias: Li-ion, lipo, lipo, 

lipo HV 7.6, life, Ni-CD e NIMH - função 

de limite de tempo - armazena dados de 

até 05 baterias - ciclo de bateriais - 

voltagem de entrada: DC11~18V - -

AC110V/220V - potência: máxima 

carregar: 80W / - máxima descarregar: 

Un 1 251,45 251,45 



 
20W - faixa de carregamento: 0.1~6.0A 

- faixa de descarregamento: 0.1~2.0A - 

células NI-MH/NICD: 1~15 - células de 

lipo: 1~6S - PB battery voltage (bateria 

de carro comum de passeio): 2~24V - 

peso: 514G  

 

25 Madeira Balsa 3 MM 

Dimensões:3mm x 80mm x 1000mm 

Peso: de 30 a 43 g 

 

Un 20 24,03 480,53 

26 Madeira Balsa 1MM 

Dimensões: 1mm x 100mm x 930mm  

Peso 25 g a 33g 

 

Un 15 20,89 313,30 

27 Monokote cores azul royal  

Plástico termoadesivo para entelagem. 

Comprimento:180cm 

Largura: 65,5cm 

 

 

Un 5 133,13 665,67 

28 Madeira Balsa 10mm 

Tamanho 10mm(espessura) x 80mm 

(largura) x 1000 

mm (comprimento).  

Un 15 41,38 620,75 

29 Madeira Balsa Triangular 12mm 

12mm X 12mm X 930mm, densidade 

típica de 140 KG/M³, aproximadamente 

1/3  

Un 10 13,62 136,23 

30 Madeira Balsa Triangular 06mm 

6mm X 06mm X 930mm, densidade 

típica de 140 Kg/m 

Un 10 9,31 93,13 

31 Madeira Balsa Triangular 10mm 

10mm X 10mm X 930mm, densidade 

típica de 140 Kg/m³  

Un 10 11,44 114,37 

32 Cola epóxi com catalisador 

Resiste a temperaturas de até 80°C 

Cura Inicial: 90 minutos 

Cura Total: 24 horas 

Conteúdo:23g 

Composição: 

Resina: Resina epóxi 

Endurecedor: N,N-

Dimetildipropilenotriamina, 

trietilenotetramina 

 

Un 50 20,56 1.028,17 

33 Grampo Tipo C 4” 

Grampo tipo c  

Estrutura em ferro fundido para maior 

durabilidade  

Parafuso com acabamento cromado 

Un 4 36,07 144,27 



 
Geometria da rosca que proporciona 

ajustes mais rápidos e evita 

empenamento  

Ideais para trabalhos pesados 

Abertura total: 10 cm 

Comprimento: 220 mm  
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Filamento Petg preto  

 1kg de Filamento 

Comprimento do filamento (1,75mm): 
320 metros lineares 
Comprimento do filamento (2,85mm): 
115 metros lineares 
Tolerância dimensional do filamento: +/- 
0,05 milímetros 
 

Un 1 136,67 136,67 

35 Placa Depron 

Depron nacional - papel Pluma 

Placas lisa e crua 

para modelagem e montagem de 

aeromodelo 

Comprimento: 1 metro 

Largura: 65cm 

Espessura: 5mm  

Un 5 19,50 97,50 

36 Fita flexível 2"X9" para fazer 

dobradiças para Cianoacrilato  

Material para cortar dobradiças com 

grande poder de absorção de colas 

cianoacrilato para fixação das 

superfícies 

UN 2 35,07 70,13 

37 Vareta / Tubo/ Barra maciça de 

carbono 5.0mm x 1000mm  

Barra Redonda de Fibra de 

Carbono Pultrudada  5mm x 1000mm  

Un 5 39,22 196,12 

38 Kit chaves catracas e pontas com 47 

Peças  

47 Peças com indicado para 

parafusadeira ou uso manual com a 

chave inclusa  

Prolongador com mandril de aperto 

rápido  

Bits inclusos:  

Phillips: 2 Ph1, 2 Ph2, 2 Ph3  

Pozidrive : 2 Pz1, 2 Pz3  

Torx : 2 T10, 2 T15, 2 T20, 2 T30, 1 T40  

Hexagonal : 1 Hex2  

1 Sextavado 2.5  

1 Sextavado 3  

2 Sextavado 4  

2 Sextavado 5  

2 Sextavado 6  

2 Fenda 0.6  

2 Fenda 0.8  

2 Fenda 1.2  

Un 1 133,18 133,18 



 
Soquete 36mm  

Sextavado: 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11  

39 Tarugo cilíndrico de alumínio T6 7075    

50mm diametro X 180mm altura  

Propriedades Químicas: 

Mg: 2,10 - 2,90 % 

Fe: 0,50 % 

Cu: 1,20 - 2,00 % 

Mn: 0,30 % 

Al: 87,17 - 99,00 % 

Cr: 0,18 - 0,28 % 

Outros: 0,05 - 0,15 % 

Zn: 5,10 - 6,10 % 

Ti: 0,20 %                                                             

Densidade: 2,81 g/cm³" 

50mm diametro X 180mm altura  

Un 2 55,17 110,33 

40 Tarugo cilíndrico de alumínio T6 7075    

100mm diametro X 30mm altura  

Propriedades Químicas: 

Mg: 2,10 - 2,90 % 

Fe: 0,50 % 

Cu: 1,20 - 2,00 % 

Mn: 0,30 % 

Al: 87,17 - 99,00 % 

Cr: 0,18 - 0,28 % 

Outros: 0,05 - 0,15 % 

Zn: 5,10 - 6,10 % 

Ti: 0,20 %                                                             

Densidade: 2,81 g/cm³" 

 

Un 6 45,00 270,00 

41 Kit resina e endurecedor   

Araldite  LY5052 e Aradur 5052 - 

Sistema epóxi de cura a frio para 

laminação                                      

Conjunto de 1 Kg de resina ( um 

conjunto  contém 1 kg de Araldite 

LY5052 e 0,38Kg de Aradur 5052) 

Conjunto 3 284,58 853,75 

42 Vela de ignição O.S. nº 6 A3 Quente - 

Glow Plug                                                                                                              

Funciona bem em qualquer motor de 

dois tempos de 0,10 para 0,60 tamanho 

Espessura, bobina de platina sólida 

resiste colapsos e falha prematura" 

Un 4 42,33 169,31 

43 Combustivel Glow para aeromodelo - 

Mistura 20% Nitro 18% Óleo  -   (Uma 

unidade contém 3785ml de 

combustível) 

Un 1 163,98 163,98 

44 Jogo de Mini Alicates com 5 peças 

Fabricado em aço cromo vanádio 

Acabamento niquelado 

Para linha eletrônica 

Cabo emborrachado antideslizante 

Contém:  

Un 1 77,15 77,15 



 
Corte Diagonal 4´1/2" 

Meia Cana 5" 

Bico Chato 5" 

Meia Cana Curvo 5" 

Bico Agulha 6" 

 

45 Kit de Resina(cola) e catalisador 

Epoxy 12 minutos – 200ml 

Adesivo Epóxi 12 minutos.  

Resina para uso geral.  

Contração mínima.  

Excelentes propriedades dielétricas com 

alta isolação.  

Resistência química elevada, 

especialmente ao intemperismo e 

umidade.  

Estabilidade aos ciclos térmicos, 

impactos e ações mecânicas.  

Excelente adesão e alta resistência 

mecânica.  

Embalagem 200m 

Un 8 54,50 436,00 

46 Balsa Chapa Especial/Comprimento: 

1 metro 

Espessura - 1mm/Largura: 4" 

Un 15 14,97 224,55 

47 Balsa Chapa Especial/Comprimento: 

1 metro 

Espessura - 1,5mm/Largura: 4" 

Un 8 15,90 127,17 

48 Balsa - Chapa 

Especial/Comprimento: 1 metro 

Espessura - 2,5mm/Largura: 4"  

Un 24 11,05 265,28 

49 Balsa - Chapa 

Especial/Comprimento: 1 metro 

Espessura - 3mm/Largura: 4"  

Un 2 15,36 30,72 

50 Filme termo adesivo para entelagem 

Coverite filme termo adesivo 21st 

Century Microlite Yellow 

Rolo 10 148,65 1.486,50 

51  Filme termo adesivo para entelagem 

Filme termo adesivo para entelagem 

21st Century Microlite Transparent 

Red(183cm x 70cm) 

Rolos 10 148,65 1.486,50 

52 HD Externo 

Capacidade 1TB 

Interface USB 3.0 

Rotação 5400 RPM 

Buffer Não especificado 

Taxa Máxima de Transferência até 4,8 Gbps 

(USB 3.0) 

Compatibilidade Sistema operacional 

Windows XP SP3, Windows Vista®, 

Windows 7,  

Windows® 8 ou superior 

 

un 2 281,95 563,90 

53 Carregador Balanceador Bateria Un 2 256,43 512,87 



 
Lipo/life/nimh/nicd com Display LCD; 

Controlado por Microprocessador; 

Possui balanceamento individual das 

células; 

Carrega baterias de 1 a 6 células de 

Lipo, Lifepo4 ou Li-ion; 

Incluso fonte Bivolt compatível con o 

produto; 

54 

MicroControlador Esp 32: 

Processador: Xtensa® Dual-Core 32-bit 

LX6 

Memória Flash programável: 4MB 

Memória RAM: 520KBytes 

Memória ROM: 448KBytes 

Pinos Digitais GPIO: 11 (todos com 

PWM) 

Wireless 802.11 b/g/n - 2.4GHz (antena 

integrada) 

Modos de operação: Access Point / 

Estação / Access Point + Estação 

Bluetooth Low Energy padrão 4.2 

integrado 

Tensão de alimentação externa: 4,5V a 

9V (possuir regulador integrado para 

3,3V) 

 

 

Un 7 76,60 536,20 

55 Rolo de Filamento para impressora 

3D, material Resina PLA cor preta, 

diâmetro de 1,75mm do filamento, peso 

líquido de 1kg. 

 
 

Un 3 133,00 399,00 

56 Rolo de Filamento para impressora 

3D, material Tritan preto, diâmetro de 

1,75mm do filamento, peso líquido de 

1kg. 

 

 

Un 2 232,60 465,20 

57 Barra roscada 1/4"nc polida 1m  

Aço 1010/1020 

Acabamento da barra roscada: Zincado 

Diâmetro da rosca da barra roscada 

(pol): 0.1/4 " 

Tipo da rosca da barra roscada: UNC - 

Polegada rosca grossa 

Comprimento da barra roscada: 1,0 m 

Un 1 43,40 43,40 

58 Porca sextavada zincada 1/4" pacote 

com 100 

Detalhes técnicos:  

Diâmetro da rosca da porca (pol) 1/4"  

pacote 1 8,31 8,31 



 
Tipo da rosca da porca: UNC - 

Polegada rosca grossa  

Material da porca: Aço carbono 

1010/1020  

Acabamento da porca: Zincado  

Medida do sextavado da porca/tamanho 

da chave (pol): 3/8"  

Número de fios por polegada: 20 

Norma ANSI: B-18.2.2 

59 Trilho Telescópico para Gaveta 25cm 

Corrediça de Gaveta 

Capacidade de carga: Até 25 kg 

Largura: 3,1cm 

Comprimento do trilho fechado: 25cm 

Comprimento do trilho aberto: 50cm 

Espessura: 1cm 

Extração total 

Fixação na lateral da gaveta 

Acabamento: zincado 

Sistema de deslizamento suave através 

de esferas de aço. 

 

Un 6 9,40 56,42 

60 Rolamento rígido de esferas - SKF – 

638/5 

Diâmetro Interno: 5 mm 

Largura: 5 mm 

Diâmetro Externo: 11 mm 

Altura: 6 cm 

Largura: 0.9 cm 

Comprimento: 6 cm 

Peso Bruto: 0.01 kg 

Un 20 15,04 300,73 

61 Rolamento Rígido de Esferas 625-2Z 

– SKF 

Diâmetro Interno: 5 mm 

Diâmetro Externo: 16 mm 

Largura: 5 mm 

Altura: 6 cm 

Largura: 0.9 cm 

Comprimento: 6 cm 

Peso Bruto: 0.007 kg 

Un 20 15,20 304,07 

62 Jogo de Ferramentas 103 peças 

 SL 4/4/6/6/7/7  

- Hex 3/4/5/6  

- PH 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3  

- PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3  

- Torx 

T10/R10/T15/T15/T20/T20/T25/T25T/T3

0/T40  

- 8 Soquetes 5/6/7/8/9/10/11/12/13mm  

- 4 Limitadores Profundidade 

3/5/8/10mm  

- 4 Serras copo 32/38/45/54 mm  

- 1 Maleta Plástica 

Un 1 201,68 201,68 



 
Tipo Adaptador para soquetes 

Alicate 

Broca 

Chave ajustável 

Chave Allen 

Ponteiras 

Soquetes 

Adesivo Trava Rosca RA3 50g 
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Adesivo Trava Rosca RA3 50g 

Cor: Vermelha  

Peso: 50g  

Folga Máxima Diametral mm 0,45 

Viscosidade (mPa.s)  

Líquido viscoso 7000 

Torque Quebra N.m 30-45  

Residual N..m 25-35  

Tempo de Cura Parcial Min Total Hrs 5-

20 6] 

Un 1 78,00 78,00 

64 Kit de Acessórios profissional 

Multiuso 160 peças 

Kit com 160 acessórios para cortar, 

desbastar, esmerilhar, lixar, limpar, 

polir, entre outros. . 

02 discos de corte para metal – modelo 

EZ456 de 1.1/2" (38mm)  

01 disco de corte para plástico – modelo 

EZ476 de 1.1/2" (38mm)  

01 adaptador modelo EZ402 

05 discos de feltro para polimento – 

modelo 414 de 1/2" (12,7mm) 

05 discos de feltro para polimento – 

modelo 429 de 1" (25,4mm) 

01 pasta de polimento – modelo 421 

01 escova de aço carbono – modelo 

428 

01 ponta montada de óxido de alumínio 

– modelo 932 de 3/8" (9,5mm) 

01 ponta montada cônica de óxido de 

alumínio – modelo 952 de 3/8" (9,5mm) 

01 ponta montada de carbureto de 

silício – modelo 84922 de 3/16" (4,8mm) 

01 tubo de lixa modelo 407 de 1,2" 

(12,7mm)         

15 tubos de lixa modelo 408 de 1/2" 

(12,7mm) – Grana 60 

15 tubos de lixa modelo 432 de 1/2" 

(12,7mm) – Grana 120 

01 tubo de lixa modelo 430 de 1/4" 

(6,4mm)  

15 tubos de lixa modelo 431 de 1/4" 

(6,4mm) – Grana 60  

15 tubos de lixa modelo 438 de 1/4" 

Un 1 202,13 202,13 



 
(6,4mm) – Grana 120 

25 discos de lixa modelo 411  

25 discos de lixa modelo 412 

25 discos de lixa modelo 413 

01 adaptador modelo 401 para feltros 

de polimento 

01 adaptador modelo 402 para discos 

de corte 

01 escariador de alta velocidade de 1/8" 

(3,2mm) 

01 chave 

65 Borracha De Silicone Preta Rígida [1 

Kg] 

Produto bicomponente (Líquido Viscoso 

+ Catalisador), coloração preta. com 

resistência térmica e propriedades 

dielétricas.  

utilização na preparação de moldes 

para a confecção de peças à base de 

resinas sintéticas ou a base de metais 

ou ligas com baixo ponto de fusão. 

Un 1 51,82 51,82 

66 Módulo relé 5V 
Tipo: Digital 
Placa com um relé e circuito de driver 
optoacoplado 
Sinal de controle: Nível TTL 
Bobina: 5VDC 75mA 
Carga nominal do relê: 12A 125VAC , 
7A 250VAC 
Carga nominal do módulo: 10A 
Tempo de acionamento de contato: 
10ms 10ms 
 

Un 1 9,57 9,57 

67 Espaguete Termo-Retrátil 10mm 

Temperatura de Utilização: -55°C a 

+125°C 

Temperatura de Contração: +90°C  

Contração Longitudinal: inferior a 5% 

Flamalabilidade: UL VW-1 

Encolhimento: 2x1 encolhe em até 50% 

do seu diâmetro interno  

Voltagem Máxima Suportada: 600V 

Material: Poliolefina flexível 

Un 4 10,49 41,96 

68 Cooler Fan Led Vermelho 80mm 

Alta pressão estática para eficiência na 

refrigeração 

Hélices inclinadas para causar menor 

vibração e turbulência 

Dimensão: 80mm x 25mm 

Voltagem de Operação: DC12V 

Energia: 0,23A 

Velocidade: 2500 +/-10% Rpm 

Circulação de Ar: 35,8CFM 

Pressão Estática: 3,2mm/H2O 

Un 3 23,32 69,95 



 
Ruído: 26,9 dBA 

Cor do led: Vermelho 

69 Ventilador 120X120X25HS 12V 

Ventilador para uso em eletrônica, 

tensão de alimentação 12V, ligação por 

2 fios. 

 

Un 2 28,06 56,11 

70 Fonte De Potencia 12V 30A – 360W 

Tensão de Entrada: 100 ~120 VAC / 

200 ~ 240 VAC (Chave Seletora 

115V/230V) 

Tensão de Saída: 12 VDC 

Corrente: 30 A 

Dimensão externa: 20cm x 11cm x 5cm 

Tecnologia: chaveada 

Un 1 135,90 135,90 

71 Driver de Motor de Passo  

Chip: A4988 (datasheet) 

Controle de passos e direção. 

Tensão lógica: 3-5,5V 

Tensão saída motores: 8-35V 

5 Resoluções: full-step, half-step, 1/4-

step, 1/8-step e 1/16-step. 

Controle ajustável de corrente, 

permitindo setar a corrente máxima de 

saída usando um potenciômetro, ou 

seja, utilizar tensões acima de tensão 

nominal do seu motor de passo para 

alcançar taxas maiores de passo. 

Regulador de tensão embutido. 

Proteção conta sobrecarga de corrente 

e curto-circuito.,   

Un 3 17,23 51,70 

72 CNC Shield V3 para Arduino  

Shield Impressora 3D V3 

Permite alimentação externa de 12 à 

36V 

Soquete para até 4 drivers A4988 

Driver A4988 não incluso 

Configuração de micro stepping por 

jumpers (não inclusos) 

Botão de reset 

Un 1 31,80 31,80 

73 Placa MEGA 2560 R3 + Cabo USB 

para Arduino 

Tensão de Operação: 5V 

Tensão de Entrada: 7-12V 

Portas Digitais: 54 (15 podem ser 

usadas como PWM) 

Portas Analógicas: 16 

Corrente Pinos I/O: 40mA 

Corrente Pinos 3,3V: 50mA 

Memória Flash: 256KB (8KB usado no 

bootloader) 

SRAM: 8KB 

EEPROM: 4KB 

Un 1 84,97 84,97 



 
Velocidade do Clock: 16MHz 

74 Bateria recarregável PRETA 

MODELO18650  

3.7 v 3200 MaH 

Un 8 43,06 344,51 

75 Óleo de motor; 15W50; lubrificante e 

100% sintético; para motos 4 tempos 

Lt 12 119,22 1.430,60 

76 Fluido de freio DOT 4 Lt 8 24,60 196,80 
77 Terminal rotular macho; aço, rosca 

direita M8 / diâmetro de furo: 8mm 

Un 35 33,38 1.168,42 

78 Terminal rotular macho; aço, rosca 

esquerda M8 / diâmetro de furo: 8mm 

Un 20 33,38 667,67 

79 Rótula radial / diâmetro interno, 12 

mm, dâmetro externo de 22 mm 

Un 25 53,81 1.345,25 

80 Pastilhas de freio dianteira; material 

cerâmica; GSF Bandit; ano 2007-2013  

Par 4  136,23 544,93 

81 Pastilhas de freio dianteiras 

dianteira; GSF 650 Bandit; ano 2007-

2013 

Par 8 69,73 557,84 

82 Óleo de motor 20W50  

Óleo de motor 20W50; Mineral; Para 

motores 4 tempo 

Lt 8 17,23 137,87 

83 Óleo de transmissão 75W80; Semi 

sintético; Multiviscoso; Formulado para 

engrenagens hipóides e outros tipos de 

engrenagens com altas solicitações de 

carga, adequado também para uso em 

caixas de câmbio, diferenciais, 

transmissão final e redutora. 

Lt 4 41,54 166,17 

84 Tecido de carbono bidirecional 

050x1,30M 

Tecido de carbono bidirecional/ fibra de 

carbono em formato de tecido 

(tramado), 0,200 KG/M², Trama 

bidirecional, espessura: 0,40mm 

Mt 60 198,47 11.908,00 

85 Tecido de fibra de vidro 

Tecido de fibra de vidro/ tecido biaxial, 

fibra de vidro, +45/-45, 400G/m²,1m² 

(127cm X 80cm), 2m² (60cm X 

340cm),4m² (60cm X 680cm) 

Mt 15 34,10 511,50 

86 Tecido de fibra aramida 

Tecido de fibra aramida/ tecido de fibra, 

aramida, peso 200 gramas/m², largura 

1,3 mt 

Mt 15 144,90 2.173,50 

87 Organizador Fios e Cabos Espiral  1/2 

C/ 5 Metros 

Bitola: 1/2" 

Fabricação em monômero de alta 

constante dielétrica e flexível 

Cor : Branca 

Un 1 25,33 25,33 

88 

 

Filme perfurado para laminação 

Filme perfurado para laminação / filme 

desmoldante perfurado (150 x 50 cm), 

Mt 15 17,92 268,80 



 
BAC 0,75 m2 

89 Brether para laminação 

Brether para laminação/ manta aerada 

para sistemas de vácuo, (100 X 100 cm)  

Mt 15 14,55 218,20 

90 Arduino nano V 3.0 / 

microcontrolador: ATMEGA328, 

tensão de operação: 5V, tensão de 

entrada: 7-12V, portas digitais: 14, 

portas analogicas: 8, corrente pinos I/O: 

40MA, memória flasch: 32Kb, sram: 

2Kb, EEPROM: Kb,  velocidade do 

clock: 16Mhz, dimensões: 45 X 18mm 

Un 2 37,52 75,03 

91 Resina epoxi e catalisador com 

tempo de cura de 10minutos 

Resistência à temperatura 70ºC 

Secagem: Cura total em 8 horas 

Tempo Manuseio: 10 minutos 

Embalagem - 23 gramas 

 

Un 20 19,51 390,27 

92 Chapa de madeira balsa 3/64 /, 

espessura: 3/64 polegadas = 1,0mm, 

largura: 2 polegadas = 5,0 cm, 

comprimento padrão: 900mm = 90cm, 

madeira balsa comum 

Un 25 6,20 154,92 

93 Chapa de madeira balsa 1/16 

Chapa de madeira balsa 1/16 / 

espessura: 1/16 polegadas = 1,5mm, 

largura: 3 polegadas= 7,5 cm, 

comprimento padrão: 900mm = 90cm, 

madeira balsa comum 

Un 25 9,80 245,08 

94 Chapa de madeira balsa 3/32 / 

polegadas 

Chapa de madeira balsa 3/32 / 

polegadas: 2,3mm, largura:3mm, 

polegadas: 7,5 cm, comprimento 

padrão: 90cm 

Un 8 9,34 74,75 

95 Módulo sd card - tensão de entrada: 

5VDC / 3.3VDC - formatos de spi: 

MOSI, SCK, MISO E CS - dimensões: 

5.1 X 3.1cm - formatação: FAT16 OU 

FAT32 

Un 2 8,97 17,94 

96 Barra conectora de pino estampado 

simples 180º 

Barra conectora de pino estampado 

simples 180º 2 A 40 pino / barra BCI 

040 1E- 40 terminais 

Un 3 1,70 5,10 

97 Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi 3 Model B+ Anatel 

Processador Broadcom BCM2837B0 64bits 

ARM Cortex-A53 Quad-Core 

Clock 1.4 GHz 

Memória RAM: 1GB 

Adaptador Wifi 802.11 b/g/n/AC 2.4GHz e 

Un 2 322,33 644,66 



 
5GHz integrado 

Bluetooth 4.2 BLE integrado 

Conector de vídeo HDMI 

4 portas USB 2.0 

Conector Gigabit Ethernet over USB 2.0 

(throughput máximo de 300 Mbps) 

Interface para câmera (CSI) 

Interface para display (DSI) 

Slot para cartão microSD 

Conector de áudio e vídeo 

GPIO de 40 pinos 

Certificado de homologação Anatel: 01598-

18-10629 

Dimensões: 85 x 56 x 17mm 

98 Maleta de Ferramentas para 

Eletrônica/informática - 60 Peças 

1 Maleta de Ferramentas  

3 chaves de fenda isoladas ponta chata  

3x150mm, 5x150mm, 6x150mm  

3 chaves de fenda isoladas ponta cruzada 

(phillips) 

3x150mm(Nr.0x6"), 5x100mm(Nr.1x4"), 

6x150mm(Nr.2x6") 

1 Alicate para eletrônica corte diagonal 4" 

1 Alicate para eletrônica meia cana 5" 

1 Alicate universal 8" isoldado 

6 chaves hexagonais  

1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm 

6 chaves hexagonais  

1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" 

5 chaves trafix 

T10, T15, T20, T25, T27 

1 Estilete - 1 chave ajustável (inglesa) 6" 

1 chave teste  

4 chaves fixas 

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm 

6 chaves de fenda para eletrônica  sendo 4 

pontas chatas (1,4x50mm, 2x50mm, 

2,4x50mm, 3x50mm) e 2 ponta cruzadas 

(phillips) (3x50mm, 3,5x50mm) 

1 Martelo pena 50Gr 

1 Alicate corte diagonal 6" isolado 1.000v  

1 Lanterna  

1 Trena de 2m  

1 Alicate descascador 9" 

1 Canivete 

1 Fita isolante  

1 caixa  plástica porta miudeza 

1 Ferro de solda 25w 

1 Sugador de solda 

1 Tubo para solda 25Gr 

1 Pincel  

1 Pinça reta 170mm 

1 Multímetro digital classe III, com display 

digital LDC3 1/2 dígitos tensão Dc: 0,2 a 

1.000v, tensão AC: 2 a 700v. mede corrente 

Ac, resitência, capacitância, diodo, 

continuidade, frequência, ganho de 

transistor, temperatura 

Un 1 1.889,07 1.889,07 



 
1 Cola adesiva instantânea 

2 eixos plásticos trimpot 3 e 4 

Jogo de chaves calibradoras Trimer  

1 Alicate pinça bico reto 

1 Extrator para circuito integrado 

 

 

 

1.2 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 49.858,57 (quarenta e nove mil 

oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

 

1.3 - 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. 
 
 
2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
 
O recurso proveniente do Edital 04/2018/UFSJ/PROAE tem o objetivo de apoiar financeiramente as 
equipes de competições acadêmicas, não esportivas, tendo como finalidade fortalecer a prática de 
atividades em grupo, da integração entre ensino, pesquisa e extensão, além de promover 
alternativas para a diminuição da evasão e retenção nos cursos envolvidos.  
 
O apoio financeiro mencionado anteriormente será realizado por meio da compra de materiais de 
consumo para as equipes de competições acadêmicas da UFSJ. 
 
As competições acadêmicas tem por finalidade propiciar a difusão e intercâmbio de técnicas e 
conhecimentos das diversas graduações envolvidas. As competições também possibilitam a 
execução prática das teorias acadêmicas, por meio do trabalho realizado durante o projeto. 
 
A aquisição dos itens de consumo para as equipes de competições acadêmicas tem por finalidade 
garantir a continuidade do trabalho das equipes no desenvolvimento de seus projetos. Os projetos 
das equipes, na maioria das vezes visam a participação em competições regionais, nacionais e até 
mesmo internacionais. 
 
Por se tratar de projetos e protótipos novos a cada ano, as equipes necessitam de material de 
consumo periodicamente renovado, de forma a permitir atualização constante e maior 
competitividade. 
 
Abaixo encontra-se a relação de equipes que solicitaram a compra de material de consumo para 
seus respectivos projetos: 
 
 
 
 

Nr ordem Nome da equipe Itens 

1 Komiketo Baja 1 ao 21 

2 Milhas Gerais 22 a 25 e 
84 

3 Noiz Avua Aero design 26 a 35 e 
84 



 

4 TremKi Voa Regular 36 a 51 e 
84 

5 Gambiarra Master 52 

6 Uai Soccer Vss 53 a 56 

7 Uai Soccer SS 57 a 74 

8 Fórmula Del Racing 75 a 83 e 
84 

9 TremKi Voa Micro 84 a 96 

10 Equipe de Modelismo Tecnológico 97 e 98 

 
 
 
Obs: Com relação ao item 84 deverá ser fornecido nas seguintes quantidades: Milhas Gerais (10 m), 
Noiz Avua Aero design (6m), Trem Ki Voa Regular (20m), Fórmula Del Racing (9 m) e Trem Ki Voa 
Micro (15 m) 
 
 
3 - 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 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
 

4.1 - O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de 
empenho, em remessa única, 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. 
 
4.2 - Os bens deverão ser entregues conforme o quadro abaixo: 
 
 

Itens Local de entrega 

 
 

26 a 35 e 
84 

97 a 98 
 
 

Setor de Almoxarifado em Ouro Branco 
Tel: (31) 3749-7325 
email: almoxarifado.cap@ufsj.edu.br 
End: Universidade Federal de São João del-Rei 
Campus Alto Paraopeba - C.A.P 
Rod.: MG 443, KM 7 Ouro Branco - MG 36420-000 

 
 

1 a 25 e 
36 a 96 

Setor de Patrimônio em São João del-Rei 
Tel:(32)3379-5428 
email:sealm@ufsj.edu.br 
End: Universidade Federal de São João del-Rei 



 

Campus Santo Antônio, 
Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei-MG  36307-352. 

 
 

4.1 - Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 
4.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 
4.3 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
4.4 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
 
4.5 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 - São obrigações da Contratante: 
 
5.1.1 - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
5.1.2 - 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 definitivo; 

 
5.1.3 - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
5.1.4 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 
 
5.1.5 - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 

5.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
5.3 - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 
 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 
 
6.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
 

6.1.1 - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
 

6.1.1.1 - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

 
6.1.2 - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 

6.1.3 - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
 

6.1.4 - comunicar à Contratante, 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; 
 

6.1.5 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

6.1.6 - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
Nota Explicativa: As cláusulas acima elencadas são as mínimas necessárias. As peculiaridades da 
contratação podem recomendar a adoção de outras obrigações. 
 

 
7 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
7.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
 
8 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
8.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 
 
 
9 - CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
9.1 - 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. 
 
9.2 - 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. 



 
 
9.3 - 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. 
 
 
10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 
 

10.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

 
10.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
10.1.3 - fraudar na execução do contrato; 
 
10.1.4 - comportar-se de modo inidôneo; 
 
10.1.5 - cometer fraude fiscal; 
 
10.1.6 - não mantiver a proposta. 
 

10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
 10.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
 
 10.2.2 - multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos); 
 
 10.2.3 - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 
 
 10.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
 10.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
 
 10.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
 10.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
 
10.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 
 



 
 10.3.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
 
 10.3.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
 10.3.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
 
10.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
10.5 - 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. 
 
10.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

 
 

São João del-Rei, _____ de ____________ de 2018. 
 

 
 
 

________________________ 
Daniel Gustavo dos Santos 

Chefe do Setor de Alimentação e Moradia 

 



 
 
 

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 
 

 


