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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2016 

 
EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP, AGRICUTORES FAMILIARES, PRODUTORES RURAIS 

PESSOA FÍSICA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 
CONSUMO, NO QUE COUBER, PARA TODOS OS ITENS. 

 

PROCESSO Nº: 23090.008906/2016-81 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM  
DATA PARA ENTRADA DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET “PARA TODOS OS ITENS DO 
EDITAL”: O envio da proposta poderá ocorrer a partir do dia 14/06/2016 até o horário limite 
de início da sessão pública. Durante esse período o licitante poderá incluir ou excluir sua 
proposta. 
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INÍCIO DOS LANCES: 24/06/2016, às 08H30. 
LOCAL: www.comprasnet.gov.br. 
UASG: 153032 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, pessoa jurídica de direito público, 
autarquia especial integrante da Administração Indireta da União, criada pela Lei nº 8.956, 
de 15 de dezembro de 1994, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 22.078.679/0001-74, por intermédio de seu pregoeiro e equipe de apoio, designados 
pelas Portaria/Reitoria nº 837, de 29 de julho de 2015, publicada no DOU de 6/8/15, Seção 
2, p. 26 e 27 e Portaria/Reitoria nº 1.021, de 22 de setembro de 2015, publicada no DOU de 
28/9/15, Seção 2, p. 21, torna público para conhecimento dos interessados que, na data, 
horário e local acima indicados, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 (alterado pelo Decreto nº 
3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto nº 3.784, de 6 de abril de 2001), no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, no Decreto nº 
8.538, de 6 de outubro de 2015, na IN/SLTI/MP n° 2, de 11 de outubro de 2010 e nas demais 
legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente, as disposições constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, bem como em observância às condições 
estabelecidas neste Edital, nos seus Anexos e no Processo nº 23090.008906/2016-81. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresas 
especializadas com vistas ao fornecimento de equipamentos - máquinas, aparelhos e 
utensílios domésticos - para a montagem do espaço da cafeteria-escola, a pedido da Agência 
de Inovação de Café - INOVACAFÉ e Centro de Inteligência de Mercados - CIM da 
Universidade da Federal de Lavras, conforme especificações constantes no Anexo II deste 
Edital. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que: 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 

 

 
 

2.1.1. atendam às condições estabelecidas neste Edital e nos Anexos que o 
acompanham e apresentem os documentos neles exigidos; 

2.1.2. estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto nº 3.722/01, alterado pelo 
Decreto nº 4.485/02. 

2.1.2.1. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em 
participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 
perante a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o 
terceiro dia útil à data do recebimento das propostas, conforme o permissivo constante no 
parágrafo único do art. 3º do Decreto 3.722/01, alterado pelo Decreto nº 4.485/02 e no § 1º 
do art. 4º da IN/SLTI/MP nº 2/10. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.2.1. que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência e concordata; 

2.2.2. que tenham sido suspensas de participarem de licitação e impedidas de 
contratar com a UFLA, durante o prazo da sanção aplicada; 

2.2.3. que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

2.2.4. que estejam impedidas de licitar e de contratar com União, nos termos 
do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 28 do Decreto nº 5.450/05; 

2.2.5. que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de 
constituição; 

2.2.6. que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.7. estrangeiras não autorizadas a funcionarem no País; 

2.2.8. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 
art. 9º da Lei nº 8.666/93. 

2.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 

2.4. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências constantes neste Edital (art. 21, § 2º, do Decreto nº 
5.450/05). 

2.5. O licitante é obrigado e deverá declarar, em campo próprio no site 
www.comprasnet.gov.br, a fim de que o sistema eletrônico gere a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta de que trata a Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 
2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 17/9/09, página 80, Seção I. 

2.5.1. Conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I), quanto à 
participação neste Pregão também será observado o seguinte: 
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2.5.2. nos materiais cujo valor estimado NÃO SUPERE o montante de valor de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais) somente poderão participar Micro Empresas – ME, Empresas 
de Pequeno Porte – EPP, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, 
microempreendedores individuais ou sociedades cooperativas de consumo, no que couber, 
na forma do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 e do artigo 1º do Decreto 
nº 8.538/15. 

2.5.3. nos materiais cujo valor estimado SUPERE o montante de R$80.000,00 
(oitenta mil reais) será reservada uma cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Micro 
Empresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, agricultores familiares, produtores rurais 
pessoa física, microempreendedores individuais ou sociedades cooperativas de consumo, no 
que couber, na forma do artigo 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e do artigo 
1º do Decreto nº 8.538/15. 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto 
nº 5.450/05), no site www.comprasnet.gov.br. 

3.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será 
requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.3. O credenciamento ao provedor do sistema implica na responsabilidade 
legal do licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do 
Decreto nº 5.450/05). 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à Universidade Federal de Lavras, promotora da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1. A participação no presente Pregão dar-se-á por meio de digitação da 
senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com valores 
unitários e totais. A proposta poderá ser enviada a partir da data de divulgação deste Edital 
no endereço eletrônico, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, que 
será realizada às 08h30 do dia 24 de junho de 2016, horário de Brasília, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico (art. 13, inciso II, do Decreto nº 5.450/05 c/ c o art. 21 do mesmo 
diploma legal). 

4.2. A proposta de preços deverá conter as especificações técnicas detalhadas 
do(s) objeto(s) ofertado (s), com valores unitários e totais de cada item, devendo ainda 
conter, no que couber, especificação clara, precisa, completa e minuciosa do (s) objeto(s) 
oferecido(s) em conformidade com o disposto no Anexo II deste Edital, bem como marca, 
garantia, prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, conforme o 
disposto no art. 27, § 4º, do Decreto nº 5.450/05 e demais referências que bem indique (m) 
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o (s) item(ns) cotado (s). O detalhamento do (s) objeto(s) licitado (s) é obrigatório e deverá 
ser registrado no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO" de cada item. 

4.3. A proposta de preços deverá conter, ainda, declaração de total 
conhecimento e concordância com os termos deste Pregão, em conformidade com o Anexo 
II deste Edital. 

4.4. O(s) licitante(s) deverá(ão) fornecer, quando solicitado(s) pelo pregoeiro, 
os seguintes dados: 

4.4.1. o nome do representante legal da empresa, o cargo ocupado, o número 
da Carteira de Identidade e respectivo órgão emissor, o número do CPF, estado civil e 
nacionalidade; 

4.4.2. declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as 
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os objetos deste Pregão, em conformidade 
com o disposto no Anexo II deste Edital; 

4.4.3. a razão social, o endereço, telefone/fax, o número do CNPJ/MF, o nome 
do banco, o código da agência, o número da conta-corrente e praça de pagamento, bem 
como os números do telefone e celular do representante da empresa; 

4.5. O licitante microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, 
produtor rural pessoa física, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de 
consumo que desejar usufruir nesta licitação do tratamento diferenciado e favorecido 
concedido pela Lei Complementar nº 123/06, regulamentado pelo Decreto nº 8.538/15 e, 
em especial, quanto ao seu art. 13, deverá declarar, no ato de envio de sua proposta, em 
campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais 
para qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, 
produtor rural pessoa física, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de 
consumo, estando apto a usufruir o tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da 
mencionada lei. 

4.6. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, 
produtor rural pessoa física, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de 
consumo assinale, equivocadamente, no sistema eletrônico, a alternativa de que não 
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 13 do Decreto nº 8.538/15, será considerada pelo 
sistema, para todos os fins, inclusive para desempate, que o licitante, mesmo podendo, 
optou por não se beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto na 
citada lei, não cabendo, posteriormente, qualquer reclamação e/ou recurso visando a alterar 
essa situação.  

4.7. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/05). 

4.8. Como requisito para a participação neste Pregão, o licitante deverá 
manifestar, também, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

4.9. Poderão ter suas propostas desclassificadas os licitantes que: 
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4.9.1. preencherem, de forma incorreta, no campo mencionado no subitem 
4.2 e utilizar as expressões tais como "CONFORME O EDITAL, TOTALMENTE DE ACORDO 
COM O EDITAL"; 

4.9.2. registrarem, nos campos "MARCA" e/ou "FABRICANTE", mais de uma 
marca ou indicarem mais de um fabricante para o mesmo item. Havendo indicações de 
marcas ou fabricantes no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", que 
sejam divergentes do preenchido no campo próprio do sistema para essa informação, 
prevalecerá o constante nos campos "MARCA" e "FABRICANTE". 

4.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e de seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. A partir das 08h30m e em conformidade com o subitem 4.1 deste Edital, 
terá início a sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com a divulgação das Propostas 
de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme o disposto neste Edital e em 
consonância com as preceituações constantes no Decreto nº 5.450/05. 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
para cada item cotado, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante 
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos para cada item, 
observado o horário fixado e as regras de aceitação estabelecidas neste Edital. 

6.3. Os licitantes deverão enviar lances com valores inferiores aos seus 
últimos lances que tenham sido registrados, não necessariamente inferiores ao valor do 
último lance registrado no sistema. 

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

6.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 
demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

6.6.  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. 

6.6.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação do pregoeiro 
aos participantes. 

6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
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também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 

6.7.1.  Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o pregoeiro 
se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

6.8. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir 
sobre sua aceitação. 

6.9. O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a 
negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação do lance de menor valor. 

6.9.1. Quando houver necessidade de apresentação de amostra, ou não for 
possível a conclusão do certame durante a sessão pública, o pregoeiro encerrará a etapa de 
lances e suspenderá o pregão, informando a data prevista para a retomada do pregão. 

6.10. IMPORTANTE: Ao formularem seus lances, os licitantes deverão 
oferecer lances nos valores globais para cada item observando que, o valor total dividido 
pelo quantitativo requerido não pode resultar num valor unitário que extrapole o número de 
duas casas decimais após a vírgula (casa dos centavos). Caso isso ocorra, o pregoeiro estará 
autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor 
unitário (com no máximo duas casas decimais após a vírgula – casa dos centavos), 
multiplicado pelo quantitativo resulte num valor, no máximo, igual ao valor do último lance 
ofertado. 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo 
de licitação mencionado no inciso I do § 1º do art. 45 da Lei no 8.666/93 (menor preço por 
item), dentro das especificações solicitadas. 

7.2. O julgamento da proposta de preços será objetivo, realizado em 
conformidade com o subitem 7.1. deste Edital. 

7.3. Caso a proposta de menor valor seja desclassificada, o pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

7.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere esse item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando o intervalo percentual entre a 
proposta melhor classificada for de até 5% (cinco por cento), em conformidade com o 
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
observado o disposto nos subitens 4.5 e 4.6 deste Edital. O previsto neste item não se aplica 
quando a disputa ocorrer somente entre microempresas, empresas de pequeno porte, 
agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo nos casos dispostos nos incisos I e II (cota de até 25%) 
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do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação conferida pela Lei 
Complementar nº 147/2014. 

7.5. O não atendimento aos chamados via chat será interpretado como 
descumprimento das normas editalícias ou desinteresse em fornecer os objetos da licitação, 
o que acarretará na desclassificação da proposta da empresa solicitada. 

7.6. O pregoeiro poderá solicitar, via chat, na fase de aceitabilidade, amostras 
dos objetos a ser (em) licitado (s), que deverão ser entregues, devidamente identificadas 
pelo número do pregão e do item, na Diretoria de Gestão de Materiais da UFLA, até 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da comunicação oficial do pregoeiro (a). 

7.6.1. As amostras serão analisadas pelo setor responsável. 

7.6.2. As amostras do (s) objeto (s) ficarão à disposição dos licitantes que os 
tenham apresentado, para, querendo, possam retirá-las no prazo de até 10 (dez) dias a 
contar da data do resultado da avaliação do setor responsável; após esse período, as 
amostras serão descartadas. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da 
melhor oferta deverá comprovar sua habilitação no presente Pregão Eletrônico, mediante 
apresentação da documentação abaixo, podendo essa comprovação se dar mediante 
encaminhamento, de forma virtual, por meio do sítio do Comprasnet, com posterior 
encaminhamento, do original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas: 

8.1.1. Estar com o cadastro regularmente atualizado e validado no Novo 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos níveis: I -
Credenciamento; II - Habilitação Jurídica e III - Regularidade Fiscal, conforme o disposto na 
IN/SLTI/MP n° 2, de 11 de outubro de 2010, na Portaria Normativa nº 27, de 10/11/10 e no 
Decreto nº 3.722, de 9 /1/01, alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25/11/02. 

8.1.2.  A Habilitação do licitante detentor da melhor oferta será verificada por 
meio do Novo Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos documentos 
por ele abrangidos, onde será comprovada por intermédio do sistema on-line a 
DECLARAÇÃO na qual constará a atual situação do Fornecedor. 

8.2. Para efeito de habilitação, o licitante vencedor deverá ainda: 

8.2.1. enviar, de forma virtual, por meio do sítio do Comprasnet, no momento 
da elaboração e envio da proposta, a Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo de sua Habilitação e a Declaração que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos 
termos do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, 
regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02; 

8.2.2. apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão de Capacidade 
Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 
empresa licitante fornecido ou estar fornecendo objeto (s) compatível (is) e pertinente (s) 
com o (s) objeto(s) desta licitação; 
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8.2.3. comprovar a inexistência de débito inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT emitida no sítio: www.tst.jus.br/certidão), conforme o disposto nos arts. 27 
e 29 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 12.440/2011; 

8.2.4. comprovar, por meio do estatuto ou contrato social do licitante, que 
atua em ramo de atividade compatível com o objeto deste Pregão; 

8.2.5. comprovar de boa situação financeira do licitante, aferida com base nos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um 
(˃1), analisada automa�camente pelo SICAF. 

8.2.5.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 
em qualquer dos índices referidos no subitem 8.2.4, deverão comprovar um capital mínimo 
de 10% (dez por cento) do valor estimado do item a ser contratado, de acordo com os §§ 2º 
e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93. 

8.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos requeridos neste Edital e nos seus Anexos. 

8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e no art. 
28 do Decreto nº 5.450/05.  

8.5. O pregoeiro solicitará, em momento oportuno, de forma virtual, por meio 
do sítio do Comprasnet, o documento especificado no subitem 8.2.2 visando à celeridade do 
processo. 

8.6. O documento original descrito no subitem 8.2.2, antes mencionado, 
deverá ser enviado pelo licitante vencedor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar da data da adjudicação do (s) objeto (s) do certame, para o seguinte endereço: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA 
PRAÇA PROF. EDMIR SÁ SANTOS S/N 
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS – DGM 
PREGÃO Nº 22/2016 
PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
CAIXA POSTAL 3037 
37200-000 – LAVRAS – MG 

8.7. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às disposições 
contidas nos subitens 8.1 e 8.2.  

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

9.2. O pedido de impugnação deverá ser feito por escrito e estar devidamente 
assinado, podendo ser encaminhado por meio eletrônico (pelo e-mail licita@dgm.ufla.br), 
desde que observado o prazo estabelecido no subitem 9.1. 

9.2.1. Não será aceita, em hipótese alguma, petição contra o ato convocatório 
sem assinatura do responsável legal ou preposto da empresa. 
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9.2.2. No caso de pedido de impugnação enviado por e-mail, o licitante 
deverá encaminhar o documento original em envelope lacrado, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após o envio por e-mail. 

9.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

9.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas fora do prazo fixado 
no subitem 9.1. 

9.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

10.  DOS ESCLARECIMENTOS 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores a data fixada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por intermédio do e-mail licita@dgm.ufla.br. 

10.2. Qualquer modificação deste Edital será divulgada 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. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, no prazo de 30 (trinta) minutos, em campo próprio 
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará 
a contar do término do prazo do recorrente. 

11.2. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão na 
Diretoria de Gestão de Materiais, com finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de 
contrarrazões. 

11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, dentro do prazo e nos termos estabelecidos no subitem 11.1, 
importará em decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar os 
objetos ao licitante declarado vencedor (art. 26, §1º, do Decreto nº 5.450/05). 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Diretoria de Gestão de Materiais – Prédio da Administração Central - 
Campus Universitário - CEP 37.200-000 – Lavras-MG.  

11.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos 
prazos legais. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação dos objetos do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 

12.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente ou a quem este delegar competência, nos termos da legislação pertinente, e só 
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poderá ser realizada depois da adjudicação dos objetos ao licitante vencedor pelo pregoeiro, 
ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

12.2.1. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição ou outra área especializada da UFLA, com vistas à verificação da 
aceitabilidade dos objetos cotados, antes da homologação do certame. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, o licitante será sancionado com o 
impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e no 
cadastro de fornecedores da UFLA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
e sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais, nos seguintes casos: 

13.1.1. cometer fraude fiscal; 

13.1.2. apresentar documento falso; 

13.1.3. fizer declaração falsa; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

13.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

13.1.7. não mantiver a proposta. 

13.2. Para os fins do disposto no subitem 13.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos 
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

13.3. Além do previsto no subitem 13.1, pela inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, 
incisos I a XI, da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá aplicar ao licitante vencedor as 
seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

13.3.1. advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante 
contrarrecibo do representante legal do licitante vencedor, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas; 

13.3.2. multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor do contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia; 

13.3.3. multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o 
valor do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, 
sem prejuízo das demais penalidades; 

13.3.4. multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
descumprimento das obrigações assumidas; 

13.3.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a UFLA, durante o prazo da sanção aplicada; 

13.3.6. 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, 
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sendo a reabilitação concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir à UFLA pelos 
prejuízos resultantes. 

13.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
devidos pelo licitante vencedor ou cobradas diretamente da UFLA, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas neste 
Item.  

13.5. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

13.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao 
licitante vencedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

14. DA RESCISÃO 

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, de 
conformidade com os arts. 77 e 78, incisos I a XVIII, 79, da Lei nº 8.666/93. 

14.2. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, acarreta as 
consequências previstas nos incisos II e IV do art. 80 do mesmo diploma legal.  

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

14.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

14.5. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a 
Administração adquirir os objetos licitados de proponentes classificadas em colocação 
subsequente, observadas as disposições constantes no inciso XI do art. 24 da Lei nº 
8.666/93, ou efetuar nova licitação.  

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento dos objetos fornecidos pelo licitante vencedor e aceitos 
definitivamente pela UFLA será efetuado em conformidade com as disposições contidas 
neste Edital, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto. 

15.2. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente ao fornecimento dos objetos, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal ou 
da Fatura, devidamente atestada pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, sendo 
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável. 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá estar acompanhada da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, com resultado favorável, ou na impossibilidade de acesso ao referido 
sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 
29 da Lei nº 8.666/93. 

15.4. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
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pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 I = (TX/100)/365 
 EM = I x N x VP, onde: 
 I = Índice de atualização financeira; 
 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
 EM = Encargos Moratórios; 
 N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; e 
 VP = Valor da parcela em atraso. 

 

15.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, esses serão restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, 
não respondendo a UFLA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do 
respectivo pagamento. 

15.6. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto 
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas para aquisição do(s) objeto(s) desta licitação correrão à 
conta dos recursos: 

FONTE: 0112000000/0250262630 
PROGRAMA: 12364208020GK0031/12364208020RK0031/  
12364208082820031 
ELEMENTO DE DESPESA: 339030/449052 

17. DO PRAZO DE ENTREGA 

  17.1. Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 20 
(vinte) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo II deste Edital. O licitante vencedor deverá entregar o (s) 
objetos licitados cotados conforme as particularidades e demais condições estipuladas em 
sua proposta comercial. 

  17.2. Deverão os licitantes vencedores do certame comunicar à UFLA, por 
intermédio da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, por escrito, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens 
adjudicados, a impossibilidade do seu cumprimento, informando os motivos correlatos. 

17.3. Os objetos licitados deverão ser entregues na Coordenadoria de 
Materiais e Patrimônio localizada no Campus Universitário, com todas as despesas pagas 
pelo licitante vencedor. 

18. DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS 

  18.1. O recebimento dos objetos licitados será efetuado da seguinte forma:  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 

 

 
 

  18.1.1.provisoriamente, pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, para 
efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Anexo 
II deste Edital; 

  18.1.2. definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após verificação de 
qualidade e quantidade dos objetos licitados e consequente aceitação pela Coordenadoria 
de Materiais e Patrimônio da Diretoria de Gestão de Materiais. 

18.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  

19. DOS CASOS OMISSOS 

  19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Edital 
serão decididos pela UFLA, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93.  

20. DO FORO 

   20.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pela Justiça Federal, Subseção 
Judiciária de Lavras, Estado de Minas Gerais, por força do disposto no art. 109, I, da 
Constituição Federal e do art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666/93.  

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  21.1.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 21.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 

  21.3.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

  21.4. É facultado 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 a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

  21.5. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

  21.6. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas de preços. 

 21.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
aquisição do (s) objeto(s) pela Administração. 

  21.8. Os licitantes vencedores, ficarão obrigados a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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  21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e nos 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 Universidade Federal de Lavras.  

  21.10. Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no item 
13, o lance é considerado proposta. 

  21.11. 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, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à Universidade Federal de Lavras responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 31, III, 
do Decreto nº 5.450/05). 

  21.12. 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 (art. 13, IV, do Decreto nº 5.450/05). 

  21.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, observadas as 
normas legais pertinentes.  

 

Lavras, 13 de junho de 2016. 
 

Lidiane Fátima Evangelista 
Diretora de Gestão de Materiais 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP, AGRICUTORES FAMILIARES, PRODUTORES RURAIS 
PESSOA FÍSICA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

CONSUMO, NO QUE COUBER, PARA TODOS OS ITENS. 

 
PROCESSO Nº: 23090.008906/2016-81 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
DATA PARA ENTRADA DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET “PARA TODOS OS ITENS DO 
EDITAL”: O envio da proposta poderá ocorrer a partir do dia 14/06/2016 até o horário limite 
de início da sessão pública. Durante esse período o fornecedor poderá incluir ou excluir sua 
proposta. 
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INÍCIO DOS LANCES: 24/06/2016, às 08h30m. 
LOCAL: www.comprasnet.gov.br. 
UASG: 153032 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresas 
especializadas com vistas ao fornecimento de equipamentos - máquinas, aparelhos e 
utensílios domésticos - para a montagem do espaço da cafeteria-escola, a pedido da Agência 
de Inovação de Café - INOVACAFÉ e Centro de Inteligência de Mercados - CIM, conforme 
especificações no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2016. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O pedido de compras constante às fls. 2/4v refere-se e aquisição de 
equipamentos - máquinas, aparelhos e utensílios domésticos - para montagem da cafeteria-
escola, a pedido da Agência de Inovação do Café - INOVACAFÉ, como espaço de difusão e de 
produção de cafés de alta qualidade, suas forma de preparo e possibilidades de agregação 
de valor à bebida. Para que este local atenda ao público com bebidas de alta qualidade e 
possa funcionar, também, como escola e laboratório para desenvolvimento de novas 
bebidas, e desenvolvimento do estudos pertinentes à área do café, é necessária a aquisição 
de equipamentos e materiais específicos para os distintos métodos de preparo de cafés 
especiais.  

3. DO ENQUADRAMENTO 

3.1. A contratação pretendida fundamenta-se na Lei nº 10.520/02, no Decreto 
nº 3.555/00 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/05, na Lei Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, no Decreto nº 8.538/15, na Lei nº 8.666/93 e nas 
demais normas legais pertinentes. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO 

4.1. Os objetos a serem adquiridos estão especificados no Anexo II – 
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO.  

5. DA ESTIMATIVA 
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5.1. O valor total estimado para atender à despesa para a contratação 
pretendida é de R$ 45.720,53 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte reais e cinquenta e 
três centavos). 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas para aquisição dos objetos desta licitação correrão à conta 
dos recursos: 

FONTE: 0112000000/0250262630 
PROGRAMA: 12364208020GK0031/12364208020RK0031/  
12364208082820031 
ELEMENTO DE DESPESA: 339030/449052 

7. DO PRAZO DE ENTREGA 

7.1. Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 20(vinte ) 
dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2016. O licitante 
vencedor deverá entregar os objetos cotados, conforme as particularidades e demais 
condições estipuladas em sua proposta comercial. 

7.2. Deverão os licitantes vencedores do certame comunicar à UFLA, por 
intermédio da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, por escrito, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas que anteceder ao vencimento do prazo de entrega dos itens 
adjudicados, a impossibilidade do cumprimento do fornecimento, informando os motivos 
correlatos. 

7.3. Os objetos licitados deverão ser entregues na Coordenadoria de 
Materiais e Patrimônio localizada no Campus Universitário, com todas as despesas pagas 
pelo licitante vencedor. 

8. DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS 

8.1. O recebimento dos objetos licitados será efetuado da seguinte forma:  

8.1.1. provisoriamente, pela Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, para 
efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Anexo 
II do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2016; 

8.1.2.  definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após verificação de 
qualidade e quantidade dos objetos licitados e consequente aceitação pela Coordenadoria 
de Materiais e Patrimônio da Diretoria de Gestão de Materiais. 

8.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.  

9. DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento dos objetos fornecidos pelo licitante vencedor e aceitos 
definitivamente pela UFLA será efetuado em conformidade com as disposições contidas no 
Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2016, não se admitindo o pagamento antecipado sob 
qualquer pretexto. 
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9.2. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente ao fornecimento dos objetos licitados, após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal ou da Fatura, devidamente atestada pelo titular da Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio da UFLA, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições 
elencados na legislação aplicável.  

9.3.  A Nota Fiscal ou Fatura deverá estar acompanhada da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, com resultado favorável, ou na impossibilidade de acesso ao referido 
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 29 da Lei nº 8.666/93. 

9.4. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 I = (TX/100)/365 
 EM= I x N x VP, onde: 
 I = Índice de atualização financeira; 
 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
 EM = Encargos Moratórios; 
 N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; e 
 VP = Valor da parcela em atraso. 

9.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, esses serão restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, 
não respondendo a UFLA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do 
respectivo pagamento. 

9.6. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto 
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, o licitante será sancionado com o 
impedimento de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e no 
cadastro de fornecedores da UFLA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
e sanções previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2016 e nas demais cominações 
legais, nos seguintes casos: 

10.1.1. cometer fraude fiscal; 

10.1.2. apresentar documento falso; 

10.1.3. fizer declaração falsa; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
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10.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.1.7. não mantiver a proposta. 

10.2. Para os fins do disposto no subitem 10.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos 
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

10.3. Além do previsto no subitem 10.1, pela inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, 
incisos I a XI, da Lei nº 8.666/93, a Administração poderá aplicar ao licitante vencedor as 
seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

10.3.1. advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante 
contrarrecibo do representante legal do licitante vencedor, estabelecendo prazo para 
cumprimento das obrigações descumpridas.; 

10.3.2. multa de 0,03% (três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor do contrato no descumprimento das obrigações assumidas até o 30º (trigésimo) dia; 

10.3.3. multa de 0,5 % (cinco décimos por cento), por dia de atraso sobre o 
valor do contrato, no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, 
sem prejuízo das demais penalidades; 

10.3.4. multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
descumprimento das obrigações assumidas; 

10.3.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a UFLA, durante o prazo da sanção aplicada; 

10.3.6. 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, 
sendo a reabilitação concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir à UFLA pelos 
prejuízos resultantes. 

10.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
devidos pela UFLA ou cobradas diretamente do licitante vencedor, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas neste 
Item.  

10.5. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

10.6. 10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao 
licitante vencedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP, AGRICUTORES FAMILIARES, PRODUTORES RURAIS 
PESSOA FÍSICA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

CONSUMO, NO QUE COUBER, PARA TODOS OS ITENS. 

 
PROCESSO Nº: 23090.008906/2016-81 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
DATA PARA ENTRADA DAS PROPOSTAS NO COMPRASNET “PARA TODOS OS ITENS DO 
EDITAL”: o envio da proposta poderá ocorrer a partir do dia 14/06/2016 até o horário limite 
de início da sessão pública. Durante esse período o fornecedor poderá incluir ou excluir sua 
proposta. 
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INÍCIO DOS LANCES: 24/06/2016, às 08h30. 
LOCAL: www.comprasnet.gov.br. 
UASG: 153032 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 

1) Os licitantes deverão formalizar suas propostas com base nas especificações técnicas, 
de acordo com o disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2016 e neste Anexo, 
cotando exclusivamente objetos de PRIMEIRA QUALIDADE. 

2) O pregoeiro, no que couber, poderá solicitar amostra, folder ou catálogo dos objetos 
licitados para que o solicitante analise e ateste, ou não, as suas equivalências. O não 
envio poderá ocasionar a desclassificação da proposta. Os folders ou catálogos deverão 
ser entregues conforme solicitação do pregoeiro via chat. Para as amostras, deverão 
ser apresentadas à Diretoria de Gestão de Materiais da UFLA, quando solicitado pelo 
pregoeiro, até 5 (cinco) dias úteis, a fim de que os responsáveis analisem e atestem ou 
não a qualidade dos objetos licitados, conforme se deflui do Acórdão TCU nº 
1.237/2002– Plenário. 

3) É exigida no cadastro da proposta uma especificação detalhada dos objetos licitados, a 
marca e demais referências que bem identifique (m) o (s) item (ns) que o licitante 
vencedor esteja cotando, ficando a cargo do pregoeiro a solicitação de maiores 
detalhes, caso julgue necessário. Poderá ocorrer a desclassificação da proposta se não 
for possível identificar os objetos ofertados ou se suas características não estiverem 
claras , conforme consta no subitem 4.2 do edital. 

4) A Coordenadoria de Materiais e Patrimônio não receberá objetos divergentes dos 
cotados no edital, a não ser pela interrupção de suas fabricações e mediante 
negociação prévia com o referido setor, devendo ser apresentada, junto com a 
justificativa da troca, a comprovação da impossibilidade de entrega dos objetos 
cotados originalmente. Na hipótese de o licitante vencedor enviar objetos divergentes 
dos oferecidos, sem a devida autorização, este será punido administrativamente por 
declaração falsa, sem prejuízo das demais sanções, conforme o disposto no item 13 do 
edital.  
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5) A única via de comunicação entre o licitante e o pregoeiro, durante o processo 
licitatório, será por meio do Chat do Comprasnet.  

6) O não atendimento dessas observações poderá ocasionar desde a devolução dos 
objetos à desclassificação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas, tais como 
multas, advertências e proibição de contratar com a Administração, conforme o 
disposto no item 13 do edital. 

7)  Os licitantes deverão se atentar a todas as especificações e prazos estabelecidos no 
edital no momento em que forem formular suas propostas e lances. Propostas com 
valores inexequíveis serão desclassificadas na fase de aceitação. 

 
Item Denominação / Especificação UD QTDE  VR.UNIT   VR.TOTAL  

 

1 

FREEZER EMBUTIDO 1 PORTA - FREEZER EMBUTIDO 1 PORTA. 
MARCAS E MODELOS DE REFERÊNCIA: COZIL FHC 850; PPIENK 

FHP - 98; BERTA FH5-83. 
CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; 

PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO 
MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 

(NYLON); 
TRAVA INDIVIDUAL POR PORTA PARA RECEBER CADEADO - 

MOD. TVP; 
CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA 

RECEBER RECIPIENTE GN 1/1 GASTRONORM (GNS NÃO 
INCLUSOS); 

ACESSÓRIO INCLUSO: 01 GRADE E 01 PAR DE TRILHO POR 
PORTA; 

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA OU UNIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO A DISTÂNCIA (REMOTO); 

CABINE LADO DIREITO (STANDARD) OU LADO ESQUERDO 
(OPCIONAL); 

CONJUNTO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø5?, SENDO OS RODÍZIOS 
FRONTAIS EQUIPADOS COM FREIO; 

TAMPO SUPERIOR INJETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; 
TAMPO SUPERIOR EM GRANITO ESPESSURA 20 MM. 

APENAS FREEZER; 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO, 60HZ. 

UNIDADE 1 R$ 5.336,13   R$ 5.336,13  

2 

CAFETEIRA FRANCESA - CAFETEIRA FRANCESA - CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 500ML E MÁXIMA DE 1000ML; CILINDRO EM VIDRO 

TEMPERADO; TAMPA E ÊMBOLO EM AÇO INOXIDÁVEL; ALÇA 
EM AÇO INOXIDÁVEL OU POLIPROPILENO. MARCA DE 

REFERÊNCIA: BODUM. 

UNIDADE 2  R$ 251,40   R$ 502,80  

3 

CAFETEIRA ITALIANA - CAFETEIRA ITALIANA - CAPACIDADE 
MÍNIMA DE: 150ML E MÁXIMA DE 400ML EM AÇO INOXIDÁVEL, 
CABO DE POLIPROPILENO OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE A 

ALTA TEMPERATURA. MARCA DE REFERÊNCIA: BIALETTI. 

UNIDADE 1  R$ 208,93   R$ 208,93  

4 

KIT PARA PREPARO DE CAFE FILTRADO - KIT PARA PREPARO DE 
CAFÉ FILTRADO - ITENS DO KIT: PORTA-FILTRO TAMANHO 02, 
PERFEITAMENTE CÔNICO COM ABERTURA INFERIOR ÚNICA E 
LARGA, EM POLIPROPILENO, COM LINHAS ESPIRAIS INTERNAS 
PARA O FLUXO DE CAFÉ; 100 FILTROS DE PAPEL EM FORMATO 

CÔNICO COMPATÍVEL COM O PORTA-FILTRO; COLHER 
DOSADORA EM POLIPROPILENO; JARRA EM VIDRO COM 

TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500ML E MÁXIMA DE 800 ML, 
COMPATÍVEL COM O PORTA-FILTRO. MARCA DE REFERÊNCIA: 

V60 HARIO. 
CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO SETOR 

RESPONSÁVEL, DECORRENTES DAS ESPECIFICIDADES 

KIT 1  R$ 174,24   R$ 174,24  
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DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS E MANUTENÇÃO DOS 
PARÂMETROS DE PESQUISA, OBRIGATORIAMENTE ESTE 

ITEM DEVERÁ SER AQUELE DA MARCA E MODELO DE 
REFERÊNCIA. 

5 

BALANÇA  DIGITAL PARA EXTRAÇÃO DE CAFÉ FILTRADO 2000G - 
0,1G - BALANÇA DIGITAL ADEQUADA PARA EXTRAÇÃO DE CAFÉ 

FILTRADO, COM CRONÔMETRO E SUPERFÍCIE RESISTENTE A 
ÁGUA. PRECISÃO DE 0,1 GRAMA, CAPACIDADE DE MEDIDA ATÉ 
2000,0 GRAMAS; COMPATÍVEL COM O KIT PARA PREPARO DE 

CAFÉ FILTRADO, ALIMENTAÇÃO DC 3V OU PILHAS AAA, 
SUPERFÍCIE DE CONTATO RETANGULAR, ÁREA MÍNIMA DE 

10CM X 10CM. MARCA DE REFERÊNCIA: HARIO. 

UNIDADE 3  R$ 390,90   R$ 1.172,70  

6 

CHALEIRA KETTLE - CHALEIRA KETTLE EM AÇO INOXIDÁVEL, DE 
BICO LONGO E FORMATO DE COLMEIA PARA FLUXO CONTÍNUO 

DE ÁGUA (CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000ML E MÁXIMA DE 
1200ML). MARCA DE REFERÊNCIA: HARIO. 

UNIDADE 2  R$ 392,76   R$ 785,52  

7 

BATEDOR DE LEITE GELADO - LATTE SHAKER - BATEDOR DE 
LEITE GELADO EM FORMATO CILÍNDRICO DE POLIPROPILENO, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 70ML E MÁXIMA DE 200ML. MARCA 

DE REFERÊNCIA: HARIO. 

UNIDADE 1  R$ 128,37   R$ 128,37  

8 

CAFETEIRA DE SIFAO - CAFETEIRA DE SIFÃO - GLOBOS EM VIDRO 
TEMPERADO, SUPORTES, CABO E CONEXÃO DOS GLOBOS EM 

POLIPROPILENO, COM FILTRO DE METAL; CAPACIDADE MÍNIMA 
DE: 300ML E MÁXIMA DE 600ML. MARCA DE REFERÊNCIA: 

HARIO. 

UNIDADE 1  R$ 613,78   R$ 613,78  

9 

CAIXA DE BORRA - CAIXA DE BORRA ? (BATEDOR DE BORRA) EM 
AÇO INOX, COM SUPORTE, CILINDRO COBERTO EM BORRACHA 

PARA BATER O PORTA-FILTRO ? DIMENSÕES: MÍNIMAS DE 
15X30 CM E MÁXIMAS DE 20X50CM MARCA DE REFERÊNCIA: 

RATTLEWARE. 

UNIDADE 1  R$ 476,33   R$ 476,33  

10 

CAFETEIRA CHEMEX - CAFETEIRA CHEMEX - CAPACIDADE 
MÍNIMA DE: 3 XÍCARAS OU 450 ML; COM ALÇA DE VIDRO, COM 

BICO PARA SERVIR. MARCA DE REFERÊNCIA: CHEMEX 
COFFEEMAKERS. 

CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO SETOR 
RESPONSÁVEL, DECORRENTES DAS ESPECIFICIDADES 

DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS E MANUTENÇÃO DOS 
PARÂMETROS DE PESQUISA, OBRIGATORIAMENTE ESTE 

ITEM DEVERÁ SER AQUELE DA MARCA E MODELO DE 
REFERÊNCIA. 

UNIDADE 1  R$ 306,95   R$ 306,95  

11 

GARRAFA TERMICA 2,5L - GARRAFA TÉRMICA COM ALAVANCA; 
CILINDRO EM AÇO INOX, INQUEBRÁVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 

DE 2,5L COM PERDA MÁXIMA DE TEMPERATURA DE 1 GRAU 
CELSIU POR HORA. MARCA DE REFERÊNCIA: BUNN. 

UNIDADE 4  R$ 422,15   R$ 1.688,60  

12 

GARRAFA DE CHANTLLY - GARRAFA DE CHANTILLY - SIFÃO PARA 
PREPARO DE CHANTILLY EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM PINTURA 

EXTERNA, COM TAMPA E BICOS - CAPACIDADE MÍNIMA DE: 450 
ML E MÁXIMA DE 600 ML. MARCA DE REFERÊNCIA: ISI 

UNIDADE 2  R$ 423,80   R$ 847,60  

13 

MOINHO DE CAFE - MOINHO DE CAFÉ COM MOAGEM 
PADRONIZADA PARA DIFERENTES MÉTODOS DE PREPARO, ALTA 
CAPACIDADE DE MOAGEM E PRECISÃO DE MOAGEM GROSSA, 
MÉDIA E FINA, COM NO MÍNIMO SEIS PONTOS DE MOAGEM 
DISTINTOS; ELÉTRICO, VOLTAGEM 220V, PAINEL MANUAL, 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 1KG PARA A CÚPULA; CAPACIDADE DE 
MOAGEM DE ATÉ 1KG POR MINUTO; COM ALAVANCA PARA 
RETIRADA DO CAFÉ MOÍDO; LÂMINAS FLAT PARA MOAGEM 

PRECISA; MARCA DE REFERÊNCIA: BUNN. 

UNIDADE 1  R$ 
10.288,67   R$ 10.288,67  

14 

LEITEIRA ARTISTICA - 450 A 600ML - PITCHER - LEITEIRA 
ARTÍSTICA COM CORPO E ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM 

PARTES PLÁSTICAS, SEM TAMPA, FORMATO ADEQUADO PARA 
VAPORIZAÇÃO DE LEITE EM MÁQUINA PROFISSIONAL DE 

UNIDADE 3  R$ 101,80   R$ 305,40  
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EXPRESSO - CAPACIDADE MÍNIMA DE: 15 OZ OU 450ML E 
MÁXIMO DE 20OZ OU 600ML. MARCA DE REFERÊNCIA: 

RATTLEWARE. 

15 

LEITEIRA ARTISTICA - 300 A 360ML - PITCHER - LEITEIRA 
ARTÍSTICA CORPO E ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM PARTES 

PLÁSTICAS, SEM TAMPA, FORMATO ADEQUADO PARA 
VAPORIZAÇÃO DE LEITE EM MÁQUINA PROFISSIONAL DE 
EXPRESSO - CAPACIDADE MÍNIMA DE: 10OZ OU 300ML E 
MÁXIMA DE 12OZ OU 360ML. MARCA DE REFERÊNCIA: 

RATTLEWARE. 

UNIDADE 3  R$ 87,21   R$ 261,63  

16 

CONJUNTO PARA EXTRAÇÃO DE CAFE A FRIO - CONJUNTO PARA 
EXTRAÇÃO DE CAFÉ A FRIO COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

MÍNIMA DE 1 LITRO DE CAFÉ POR EXTRAÇÃO - ITENS 
INCLUÍDOS: CONTAINER PARA EXTRAÇÃO EM POLIPROPILENO, 

COM ALÇA INTEIRIÇA EM POLIPROPILENO; DECANTER EM 
VIDRO COM TAMPA EM POLIPROPILENO; 2 FILTROS DE FELTRO 

REUTILIZÁVEIS, 1 BORRACHA DO BUJÃO). MARCA DE 
REFERÊNCIA: TODDY BREW SYSTEM. 

KIT 1  R$ 329,33   R$ 329,33  

17 

MAQUINA DE CAFE COADO - 5L - MÁQUINA DE CAFÉ COADO DE 
ALTA PRODUTIVIDADE, 220V, SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

MANUAL, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM AQUECEDORES DE 
JARRA INDEPENDENTES; CAPACIDADE DE CALDEIRA MÍNIMA 
PARA 5 LITROS, PRODUÇÃO MÍNIMA DE 1,5 LITROS DE CAFÉ 
POR EXTRAÇÃO, COM 2 JARRAS EM POLIPROPILENO PARA 

SERVIÇO DO CAFÉ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1, 5 LITROS. 
MARCA DE REFERÊNCIA: BUNN. 

CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO SETOR 
RESPONSÁVEL, DECORRENTES DAS ESPECIFICIDADES 

DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS E MANUTENÇÃO DOS 
PARÂMETROS DE PESQUISA, OBRIGATORIAMENTE ESTE 

ITEM DEVERÁ SER AQUELE DA MARCA E MODELO DE 
REFERÊNCIA. 

UNIDADE 1  R$ 4.496,70   R$ 4.496,70  

18 

LIQUIDIFICADOR DE ALTO DESEMPENHO - LIQUIDIFICADOR DE 
ALTO DESEMPENHO COM CAPA ACÚSTICA E TAMPA COM 

VEDAÇÃO; COM CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS E VELOCIDADES 
MANUAIS; 220V; 2 JARRAS QUADRADAS EM COPOLIESTER 

TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
1,5 LITROS E MARCAÇÃO DE MEDIDA EM MILILITROS, LÂMINA 

COM GARANTIA VITALÍCIA; DIMENSÕES MÁXIMAS DE 600MM X 
300MM X 350MM (HXLXP). 

UNIDADE 1  R$ 5.416,67   R$ 5.416,67  

19 

FILTRO DE AGUA COM SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO - FILTRO DE 
ÁGUA COM SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO, PRÉ-FILTRO, 

FILTRAÇÃO E ANTI-CALCÁRIO PARA MÁQUINA DE EXPRESSO E 
TORRE DE ÁGUA QUENTE; COM VAZÃO MÍNIMA DE 12 LITROS 
POR MINUTO, FILTRAÇÃO GRAU 0,5 µM COM CONTROLE DE 

ENCRUSTAÇÕES, PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL E CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL NSF. AUTONOMIA MÍNIMA DE 68000 LITROS, 

PRESSÃO DE OPERAÇÃO DE 2 A 8 BAR, TEMPERATURA DE 
OPERAÇÃO DE 4 A 30 GRAUS CELSIUS. . 

UNIDADE 1  R$ 3.618,51   R$ 3.618,51  

20 

REFRIGERADOR EMBUTIDO 1 PORTA - REFRIGERADOR 
EMBUTIDO 1 PORTA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 

850X700X860 MM. MARCAS E MODELOS DE REFERÊNCIA: COZIL 
RHC 850; PPIENK RHP - 98; BERTA RH5-83. 

CORPO INTERNO EM ALUMÍNIO LISO NAVAL; 
PORTAS EQUIPADAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO 

MAGNÉTICO E PUXADORES LATERAIS EM POLIAMIDA 6.0 
(NYLON); 

TRAVA INDIVIDUAL POR PORTA PARA RECEBER CADEADO - 
MOD. TVP; 

CANTONEIRAS REMOVÍVEIS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS PARA 
RECEBER RECIPIENTE GN 1/1 GASTRONORM (GNS NÃO 

INCLUSOS); 

UNIDADE 1  R$ 4.831,57   R$ 4.831,57  
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ACESSÓRIO INCLUSO: 01 GRADE E 01 PAR DE TRILHO POR 
PORTA; 

UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO INCORPORADA OU UNIDADE DE 
REFRIGERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO A DISTÂNCIA (REMOTO); 

CABINE LADO DIREITO (STANDARD) OU LADO ESQUERDO 
(OPCIONAL); 

CONJUNTO DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø5?, SENDO OS RODÍZIOS 
FRONTAIS EQUIPADOS COM FREIO; 

TAMPO SUPERIOR INJETADO EM AÇO INOXIDÁVEL; 
TAMPO SUPERIOR EM GRANITO ESPESSURA 20 MM. 

APENAS REFRIGERADOR; 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO, 60HZ. 

21 

MAQUINA DE GELO PORTATIL 12KG/DIA - MÁQUINA DE GELO 
PORTÁTIL EM POLIPROPILENO, ELÉTRICA, COM SENSOR DE 

ÁGUA E PAINEL MANUAL, 110V, COM PÁ EM POLIPROPILENO 
PARA REMOÇÃO DO GELO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120W E 

PRODUÇÃO DE 12 KG DE GELO POR DIA. DIMENSÕES MÍNIMAS 
DE 30X30X30 CM E MÁXIMAS DE 50X50X50 CM. MARCA DE 

REFERÊNCIA: POLAR. 

UNIDADE 1  R$ 1.034,26   R$ 1.034,26  

22 

ESTUFA DE SALGADOS - ESTUFA DE SALGADOS COM 3 
BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM EXPOSITOR EM VIDRO E 

BASE EM AÇO INOXIDÁVEL - DIMENSÕES APROXIMADAS DE 
47X25X32 CM (CLA). 

UNIDADE 1  R$ 226,00   R$ 226,00  

23 
FORNO DE MICROONDAS 20L - FUNÇÃO TOSTEX - MICROONDAS 

COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 20 LITROS, COM DIVERSAS 
FUNÇÕES, INCLUINDO FUNÇÃO TOSTEX - 110V. 

UNIDADE 1  R$ 351,43   R$ 351,43  

24 

FOGÃO COOKTOP A GÁS 4 BOCAS EM VIDRO TEMPERADO - 
FOGÃO COOKTOP 4 BOCAS A GÁS, EM VIDRO TEMPERADO, 

COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 110V - DIMENSÕES 
86X565X460 MM (ALP). 

UNIDADE 1  R$ 519,33   R$ 519,33  

25 

FORNO ELETRICO EMBUTIDO - FORNO ELÉTRICO EMBUTIDO 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 595X595X564 MM (ALP) COM 

CONVECÇÃO, GRILL, PÃO E PRÉ-AQUECIMENTO RÁPIDO, 220V, 
COM LUZ DE FORNO E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS. 

UNIDADE 1  R$ 1.718,67   R$ 1.718,67  

26 

TERMOMETRO PARA VAPORIZAÇÃO DE LEITE - TERMÔMETRO 
PARA VAPORIZAÇÃO DE LEITE, COM 5CM DE DIÂMETRO, EM 

AÇO INOXIDÁVEL, COM INFORMAÇÕES EM CELSIUS E 
FARENHEIT ? CAPAZ DE MEDIR, PELO MENOS, DE ZERO A 105 

GRAUS CELSIUS, COM PRECISÃO DE 1 GRAU CELSIU. MARCA DE 
REFERÊNCIA: RATTLEWARE 

UNIDADE 1  R$ 80,41   R$ 80,41  

VALOR TOTAL: R$ 45.720,53 
 


