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SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

 

DEFINIÇÃO: 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS É UM PROCEDIMENTO DE COMPRAS, PREVISTO NO ART. 15 
DA LEI Nº 8.666/93 E REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 7.892, DE 23/1/2013, QUE 
PODERÁ SER REALIZADO POR MEIO DAS MODALIDADES CONCORRÊNCIA PÚBLICA OU 
PREGÃO, DO TIPO MENOR PREÇO, SEGUNDO O QUAL OS INTERESSADOS EM FORNECER OS 
OBJETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONCORDAM EM MANTER REGISTRADOS OS SEUS 
PREÇOS E A FORNECÊ-LOS, QUANDO SOLICITADOS, CONFORME CONVENIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

VALIDADE: 

O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA, 
SENDO INADMITIDA A SUA PRORROGAÇÃO. 

  

A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
LAVRAS - UFLA A FIRMAR AS CONTRATAÇÕES QUE DELES PODERÃO ADVIR, FICANDO-LHE 
FACULTADA A UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO RELATIVA ÀS 
LICITAÇÕES, SENDO ASSEGURADO AO BENEFICIÁRIO DO REGISTRO PREFERÊNCIA EM 
IGUALDADE DE CONDIÇÕES. 

 

O REGISTRO DE PREÇOS SERÁ PRECEDIDO DE AMPLA PESQUISA DE MERCADO, EM RESPEITO À 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 

A CONCORRÊNCIA OU O PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER ANULADO OU 
REVOGADO, NO TODO OU EM PARTE, SEMPRE MEDIANTE DESPACHO MOTIVADO, 
OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 49 DA LEI Nº 8.666/93. 

AS QUANTIDADES INDICADAS NO EDITAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SÃO ESTIMADAS E 
SERVEM APENAS COMO REFERÊNCIA. 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

LEI Nº 10.520, DE 17/7/2002, DECRETO Nº 3.555, DE 8/8/2000, DECRETO 5.450, DE 
31/5/2005, DECRETO Nº 7.892, DE 23/1/2013 E DECRETO 7.840, DE 12/11/2012 . 

 

 

PROCESSO: 23090.008927/2015-16 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 046/2015 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a adoção do Sistema de Registro de 
Preços – SRP e sua posterior implementação com vistas ao fornecimento de máquinas, 
ferramentas e utensílios para oficina do tipo menor preço por item conforme as 
especificações técnicas e de quantidades descritas neste Edital e nos seus Anexos, para a 
Universidade Federal de Lavras, durante o período de 12 meses, a partir da data de 
assinatura da Ata de Registro de Preços.  

ANEXOS AO EDITAL: I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
                                      II – PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO; 
                                      III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
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MINUTA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 046/2015 PARA REGISTRO DE PREÇOS 

 
EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 e 48. 
 

PROCESSO Nº: 23090.008927/2015-16 

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 18/08/2015 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: 28/08/2015, às 09horas. 

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 por intermédio de seu pregoeiro e equipe de apoio, designados 
pela Portaria/Reitoria nº 837, de 29 de julho de 2015, publicada no DOU de 6/8/15, Seção 2, 
p. 26 e 27, 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 6.204, de 5 de setembro de 
2007, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto 7.840, de 12 de novembro 
de 2012 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 23090.008927/2015-
16. 
 

  1. DO OBJETO 

1.1.  O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a adoção do Sistema de Registro de 
Preços – SRP e sua posterior implementação para a contratação de empresas especializadas 
visando ao fornecimento de máquinas, ferramentas e utensílios para oficina  para atender às 
necessidades da PROPLAG/PFU - Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão / Prefeitura 
Universitária da Universidade Federal de Lavras, conforme as especificações e quantidades 
descritas no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2014. 
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1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

 2.   DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

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 Cadastramento 
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 nº 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 determinantes da punição  ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

2.2.4. que estejam impedidas de licitar e de contratar com a 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 
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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. 

2.6. Conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I), quanto à 
participação neste Pregão também será observado o seguinte: 

2.6.1. nos itens cujo valor estimado NÃO SUPERE o montante de valor de 
R$80.000,00 (oitenta mil reais) somente poderão participar Micro Empresas – ME ou 
Empresas de Pequeno Porte – EPP, na forma do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 
123/2006.  

2.6.2. nos itens cujo valor estimado SUPERE o montante de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) será reservada uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) para Micro 
Empresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, na forma do artigo 48, inciso III, da Lei 
Complementar nº123/2006. 

 

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 09h do dia 28 de agosto de 2015, 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 objeto ofertado, com valores unitários e totais de cada item, devendo ainda conter, no que 
couber, especificação clara, precisa, completa e minuciosa dos objetos oferecidos em 
conformidade com o disposto no Anexo II deste Edital, bem como marca, garantia, prazo de 
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validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, conforme o disposto no art. 27, § 
4º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e demais referências que bem indiquem os 
itens cotados.  O detalhamento do objeto licitado 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, os seguintes dados: 

4.3.1. declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste 
Pregão, em conformidade com o Anexo II deste Edital; 

4.3.2. a quantidade que está sendo cotada para cada item. Neste certame, não 
serão aceitas propostas com quantidade inferior a 60% (sessenta por cento) do total solicitado 
para cada item. 

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 o(s) objeto(s) 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 (s) licitantes(s) microempresa (s) ou empresa(s) de pequeno porte que 
desejar (em) usufruir nesta licitação do tratamento diferenciado e favorecido concedido pela 
Lei Complementar nº 123/06 e, em especial, quanto ao seu art. 3º, regulamentado pelo 
Decreto nº 6.204/07, deverá (ão) declarar, no ato de envio de sua proposta, em campo 
próprio do sistema eletrônico, sob as penas da lei, que cumpre(m) os requisitos legais para 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apto(s) a 
usufruir(em) o tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da mencionada lei. 

4.6. Caso a(s) microempresa (s) ou empresa (s) de pequeno porte assinale(m), 
equivocadamente, no sistema eletrônico, a alternativa de que não cumpre(m) os requisitos 
estabelecidos no art. 3º da LC nº 123/06, será (ão) considerada(s) 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. Encerrada a etapa de convocação das microempresas ou empresas de 
pequeno porte, será realizada a convocação das empresas para ser aplicada a margem de 
preferência na forma definida pelo Decreto nº 7.840/12. O licitante apto ao exercício da 
margem de preferência deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos 
requisitos previstos na legislação de regência. 

4.7.1. As margens de preferência serão calculadas sobre o menor preço 
ofertado de produto manufaturado estrangeiro, nos termos do disposto no Decreto nº 
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7.840/12, para fornecedores dos bens descritos no Anexo I da referida norma, observadas as 
seguintes condições: 

I - o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado menor  
que PE sempre que seu valor for igual ou inferior a PM; e 

II - o preço ofertado de produto manufaturado nacional será considerado maior 
que PE sempre que seu valor for superior a PM; 

III - as margens de preferência serão aplicadas conforme fórmula a seguir: 

PM = PE X (1 + m), sendo: 

PM = preço com margem 

PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro 

M = margem de preferência em percentual, conforme estabelecido no Anexo I 
do Decreto nº 7.840/12. 

4.7.1.1. A aplicação das margens de preferência do Decreto nº 7.840/12 não 
excluíra o direito de preferência das  microempresas e empresas de pequeno porte, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

4.7.2. As margens de preferência não excluem a negociação entre pregoeiro e o 
vencedor da fase de lances.      

4.8. 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). 

4.9 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. 

 4.10  Poderão ter suas propostas desclassificadas os licitantes que: 

4.10.1. 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"; 

4.10.2. 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". 

4.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e de seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
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5. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. A partir das 09 horas 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 dos mesmos. 

6.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último 
lance que tenha sido anteriormente 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 também 
pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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 catálogo ou prospecto, 
ou não for possível a conclusão do certame durante a sessão pública, o pregoeiro encerrará a 
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etapa de lances e suspenderá o pregão, informando a data prevista para a retomada do 
pregão. 

6.10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir 
seus preços ao valor da proposta do licitante primeiro classificado. A apresentação de novas 
propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante primeiro 
classificado. 

6.11. IMPORTANTE: Ao formularem seus lances os licitantes participantes 
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 isto ocorra, o 
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o (s) item(ns) 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. 

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 e empresas de pequeno porte, nos casos 
dispostos nos incisos I e II (cota de até 25%) 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 o objeto 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 serem licitados, 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). 
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7.6.1. As amostras serão analisadas pelo setor responsável. 

7.6.2. As amostras dos objetos a serem licitados 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 a 
apresentação da documentação abaixo, podendo esta 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 meio do sistema on-line a DECLARAÇÃO na qual 
constará a atual situação do licitante. 

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 prestado ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta 
licitação; 

8.2.3.comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT emitida no sítio: www.tst.jus.br/certidão), conforme o disposto no arts. 27 e 
29 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 12.440/11; 

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. comprovação da boa situação financeira da licitante, aferida com base 
nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 
um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF. 
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8.2.5.1. As empresas que apresentarem resultados inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices referidos no subitem 8.2.5, deverão comprovar o capital mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor estimado do item a ser contratado, de acordo com o disposto nos §§ 
2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93. 

8.3. Caso  o licitante opte pela aplicação da margem de preferência de que trata 
o Decreto nº 7.840, de 12 de novembro de 2012., em obediência ao disposto no inciso II do 
§2º do art. 2º, deverá apresentar cópia d formulário referido no §1º art.2º do epigrafado 
Decreto. 

8.3.1. O produto relativo ao qual não for apresentada cópia do formulário 
referido no subitem 8.3 será considerado como manufaturado estrangeiro, para fins da 
presente licitação, nos termos do §3º do art. 2º do Decreto nº 7.840/12. 

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

8.5. As condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital deverão ser 
mantidas durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços pela empresa classificada, 
ficando facultado à UFLA, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade 
dos documentos apresentados quando daquelas fases. 

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. O documento descrito no subitem 8.2.2, antes mencionado, deverá ser 
enviado pelo licitante vencedor, em envelope lacrado, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da data da adjudicação dos objetos 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 046/2015 
PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
CAIXA POSTAL 3037 
37200-000 – LAVRAS – MG 

 

9.   DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 

9.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA(S) DE      
REGISTRO DE PREÇOS, na forma da minuta constante no Anexo III e nas condições previstas 
neste Edital. 

9.2. Serão celebradas Atas de Registro de Preços  para cobertura de todos os 
itens e seus quantitativos constantes no Anexo II deste Edital. 
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9.3. As Atas de Registro de Preços resultantes deste certame terão validade de 
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 

10.  DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços do 
item, com o licitante primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que 
aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, em número necessário para completar o 
quantitativo total estimado no edital, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos 
propostos. 

10.2. A UFLA convocará formalmente os licitantes, com antecedência mínima 
de 5 (cinco)  dias úteis, informando o local, data e hora  para a reunião e assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 

10.3. Incumbirá à UFLA providenciar a publicação, por extrato, da Ata, no Diário 
Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

10.4. O prazo previsto no subitem 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos licitantes 
convocados, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela UFLA. 

10.5. No caso de o licitante primeiro classificado, depois de convocado, não 
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, responderá na forma da 
legislação vigente, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital. A UFLA registrará os 
demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na 
licitação. 

 

11. DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES 

11.1. A UFLA registrará a sua intenção de registro de preços no Portal de 
Compras do Governo Federal. 

11.2. O órgão/entidade participante será responsável pela manifestação de 
interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento de sua 
estimativa de consumo, local de entrega, cronograma de contratação e respectivas 
especificações, a serem inseridas em um modelo de termo de referência a ser fornecido pela 
UFLA, nos termos do art. 6º do Decreto nº 7.892/13. 

11.3. Os participantes deverão garantir que os atos relativos à sua inclusão no 
registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. 

11.4. Antes da realização do procedimento licitatório, os participantes deverão 
manifestar perante a UFLA, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua 
concordância com o objeto a ser licitado. 

11.5. A UFLA deverá consolidar informações relativas à estimativa individual e 
total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência 
encaminhados pelos participantes para atender aos requisitos de padronização e 
racionalização. 
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11.6. A UFLA poderá solicitar auxílio técnico aos participantes, com vistas à 
promoção dos atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento 
licitatório, bem como quanto à realização de pesquisa de preços. 

11.7. Caberá ao órgão participante aplicar as penalidades de que trata o item 
21 desde Edital, garantida a ampla defesa e o contraditório, por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços, em relaçaõ às suas próprias contratações, 
informado as ocorrências à UFLA. 

   

12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTE 

12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a  
Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal que não tenha participado do presente certame 
licitatório, mediante anuência da UFLA. 

12.2. Os órgãos e entidades que não participaram do presente procedimento 
licitatório , quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar à 
UFLA sobre a possibilidade de adesão.  

12.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da Ata, assumidas com a UFLA. 

12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
precedente não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens licitados e registrados na Ata de Registro de Preços para a UFLA. 

12.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços para a UFLA, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.  

12.6. Após a autorização da UFLA, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado prazo de vigência da Ata.  

12.6.1. A UFLA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo de noventa dias de que trata o item anterior, respeitado o prazo de vigência da ata, 
quando solicitada pelo órgão não participante. 

12.7. É vedada à UFLA a adesão à Ata de Registro de Preços gerenciada por 
órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.  

12.8. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão à Ata de Registro de Preços da UFLA. 

12.9. A Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Diretoria de Gestão de 
Materiais da UFLA. 
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13. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais ou 
bens registrados, cabendo à UFLA promover as negociações perante os fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

13.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, a UFLA convocará os fornecedores para negociarem a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

13.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.  

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

13.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, a UFLA poderá: 

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

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

13.3.2.1. Não havendo êxito nas negociações, a UFLA deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa.  

13.4. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

13.4.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

13.4.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela UFLA, sem justificativa aceitável; 

13.4.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

13.4.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

13.4.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 
13.4.1, 13.4.2 e 13.4.4 será formalizado por despacho da autoridade competente da UFLA, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.5. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
Ata, devidamente comprovados e justificados: 

13.5.1. por razão de interesse público; ou 

13.5.2. a pedido do fornecedor. 
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14. DO CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. A UFLA, por intermédio da Diretoria de Gestão de Materiais, será o órgão 
responsável pelo controle e administração das Atas de Registro de Preços decorrentes desta 
licitação e indicará, sempre que solicitados pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de 
registro e os quantitativos a serem adquiridos, bem como obedecidas às demais disposições 
constantes neste Edital e na legislação de regência, os fornecedores para o qual será emitido 
o pedido.  

14.1.1. Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite 
de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim 
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo 
do pedido for superior à capacidade do licitante primeiro colocado.  

14.2. A convocação do licitante vencedor, pela UFLA, será formalizada e 
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo 
pedido. 

14.3. O licitante vencedor convocado na forma do subitem 14.2 que não 
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

14.3.1. Quando comprovado o não atendimento dos subitens 14.1 e 14.2, 
poderá ser indicado o próximo preço na ordem de classificação a ser destinado o pedido, sem 
prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades ao infrator.  

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

15.1. 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.  

15.2. 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 observado o prazo estabelecido no subitem 15.1. 

15.2.1. Não será aceita em hipótese alguma petição contra o ato convocatório 
sem assinatura do responsável legal ou preposto da empresa. 

15.2.2. No caso de pedido impugnação enviado por e-mail, a licitante deverá 
encaminhar o documento original em envelope lacrado, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após o envio por e-mail. 

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

15.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas fora do prazo fixado no 
subitem 15.1. 

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

 

16.  DOS ESCLARECIMENTOS 

16.1. 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 
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pública, exclusivamente por meio eletrônico (www.comprasnet.gov.br) ou por intermédio do 
e-mail licita@dgm.ufla.br. 

16.2. 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. 

 

17. DOS RECURSOS 

17.1. 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. 

17.2. É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do pregão na 
Diretoria de Gestão de Materiais (DGM), com finalidade de subsidiar a preparação de recursos 
e de contrarrazões. 

17.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, dentro do prazo e nos termos estabelecidos no subitem 17.1 importará 
na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar os objetos ao licitante 
declarado vencedor (art. 26, § 1º, do Decreto nº 5.450/05). 

17.4. A decisão do pregoeiro deverá ser motivada e submetida à apreciação da 
autoridade responsável pela licitação. 

17.5. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

17.6. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito 
suspensivo. 

17.7.  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.  

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

 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

18.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação dos objetos ao licitante vencedor 
pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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18.3. A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição, com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da 
homologação do certame. 

18.4. O responsável pelo setor solicitante ou outra área especializada da UFLA 
poderá pedir maiores informações por intermédio de catálogos ou amostras dos objetos a 
serem licitados, para verificação do atendimento às especificações e deverá elaborar parecer 
ou documento equivalente informando sobre a aceitação deles.  

 

19. DO PRAZO DE ENTREGA 

19.1.  Após empenhados, a entrega dos objetos licitados deverá ser efetuada 
de acordo com os Anexos I e II deste Edital.  

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1.  O pagamento ao licitante vencedor será efetuado em conformidade com 
as disposições contidas neste Edital, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer 
pretexto. 

20.2. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente à entrega dos objetos licitados, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal ou 
da Fatura, devidamente atestada pela Prefeitura Universitária, sendo efetuada a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável. 

20.3. 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. 

20.4.  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. 
 
20.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, esses serão restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, não 
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respondendo a UFLA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do 
respectivo pagamento. 

20.6. Do valor apresentado para pagamento, será efetuada a retenção na fonte, 
referente ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido; COFINS – Contribuição para a Seguridade Social, e a Contribuição para o PIS-PASEP, 
em obediência ao disposto na Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa Conjunta SRF no 1, de 
9/1/97, exceto para empresas que forem optantes pelo “SIMPLES”, e apresentarem cópia do 
Termo de Opção, após recebimento da Nota de Empenho. 

20.7. O pagamento será efetuado mediante depósito na conta-corrente, 
agência e banco indicados pelo licitante vencedor. 

20.8.  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. 

  

21.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. 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: 

21.1.1. cometer fraude fiscal; 

21.1.2. apresentar documento falso; 

21.1.3. fizer declaração falsa; 

21.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

21.1.6. deixar de entregar  a documentação exigida no certame; 

21.1.7. não mantiver a proposta. 

21.2. Para os fins do disposto no subitem 21.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos 
como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

21.3. Além do previsto no subitem 21.1, 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: 

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

21.3.2.  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; 
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21.3.3. 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; 

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

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

21.3.6 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. 

21.4. 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.  

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

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

             

22.  DA RESCISÃO 

22.1.  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. 

22.2.  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.  

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

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

 

23. DO FORO 

23.1. Por força do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, o foro competente 
para dirimir quaisquer questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal, 
Subseção Judiciária de Lavras, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.   
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24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. 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. 

 24.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente Pregão deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no edital (art. 
19 do Decreto nº 5.450/05). 

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

24.4.  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. 

24.5. 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 nos 
autos desde a realização da sessão pública. 

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

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

24.8. A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à 
aquisição dos objetos licitados pela Administração. 

24.9. 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.  

24.10. Para fins de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital, 
o lance é considerado proposta. 

24.11. 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). 
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24.12.  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). 

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

 

Lavras, 17 de agosto de 2015.  

 

Lidiane Fátima Evangelista 

Diretora de Gestão de Materiais 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 e 48. 

 

PROCESSO Nº: 23090.008927/2015-16 

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 XX/XX/XXXX 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: XX/XX/XXXX, às XXhoras. 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br. 

UASG: 153032 

 

 1.  DO OBJETO 

1.2. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a adoção do Sistema de Registro de 
Preços – SRP e sua posterior implementação para a contratação de empresas especializadas 
visando ao fornecimento de máquinas, ferramentas e utensílios para oficina  para atender às 
necessidades da PROPLAG/PFU - Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão / Prefeitura 
Universitária da Universidade Federal de Lavras, conforme as especificações e quantidades 
descritas no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2014. 

 

  2.  DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O pedido de compras constante às fls. 2 à 9  refere-se aquisição de máquinas, 
ferramentas e utensílios para oficina.  

2.2. As requisições de compra 2505 e 2506/2015 referem-se ao pedido de máquinas, 
ferramentas e utensílios para oficina que serão utilizados a pedido da Administração Superior 
Universidade.  A Prefeitura Universitária atende a diversas demandas da comunidade 
acadêmica por projetos estruturais, obras e serviços de manutenção dos prédios e sistemas 
de infraestrutura da UFLA. As atividades de conservação e manutenção das áreas físicas, 
dentre outras, dependem de diversos equipamentos para sua realização. Os itens solicitados 
visam à substituição dos materiais que estão sendo utilizados atualmente e que se encontram 
deteriorados em função do longo tempo de utilização.      

2.3.  A adoção do Sistema de Registro de Preços neste certame licitatório se justifica 
tendo em vista que os equipamentos serão utilizados nas manutenções não programadas 
sendo imprecisas as quantidades a serem adquiridas, assim, entendemos que a modalidade 
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de licitação que melhor nos atenderá será o Sistema de Registro de preço (SRP), de acordo 
com inciso IV do art. 3º do Decreto 7.892/2013. 

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 147/2014, no Decreto nº 6.204/07, na Lei nº 8.666/93, no Decreto 
nº 7.892/13, no Decreto 7.840/2012 e nas demais normas legais pertinentes. 

 

4.  DA ESPECIFICAÇÃO 

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

 

5.  DA ESTIMATIVA 

5.1.  O valor total estimado dos objetos a serem licitados, especificados no Anexo II, é 
de R$ 942.080,42 (novecentos e quarenta e dois mil e oitenta reais e quarenta e dois 
centavos).  

  6.  DO PRAZO DE ENTREGA 

6.1. Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30(trinta) dias, 
contados da data de recebimento da Nota de Empenho, de acordo com as especificações 
constantes no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2015. O licitante vencedor 
deverá entregar os objetos cotados, conforme as particularidades e demais condições 
estipuladas em sua proposta comercial. 

6.2. 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. 

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

 

 7.  DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS 

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

7.1.1. 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 SRP nº 046/2015; 

7.1.2. definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após verificação de qualidade e 
quantidade dos objetos licitados e consequente aceitação pela Prefeitura Universitária. 

7.2. Conforme disposto no art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93 "o recebimento provisório 
ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 
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serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato". 

 

8.  DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 

 8.1. O licitante vencedor do certame é obrigado a atender a todos os pedidos 
efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles esteja 
prevista para data posterior a seu vencimento. 

8.2. O horário para recebimento dos objetos licitados é das 07h00 às 10h30 e das 
13h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira. 

8.3. Os objetos licitados deverão ser entregues conforme marca cotada pelo licitante 
vencedor. Não serão aceitos objetos fora da especificação. Se a qualidade dos objetos 
licitados não corresponder às especificações exigidas no edital, a atestação será recusada e 
será solicitada a sua substituição, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

 

 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 SRP nº 046/2015 e neste Anexo, não se admitindo o pagamento 
antecipado sob qualquer pretexto. 

9.2. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à 
entrega dos objetos licitados, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal ou da Fatura, 
devidamente atestada pela Prefeitura Universitária, 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. 
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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. Do valor apresentado para pagamento, será efetuada a retenção na fonte, 
referente ao IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; CSLL – Contribuição Sobre o Lucro 
Líquido; COFINS – Contribuição para a Seguridade Social, e a Contribuição para o PIS-PASEP, 
em obediência ao disposto na Lei no 9.430/96 e na Instrução Normativa Conjunta SRF no 1, de 
9/1/97, exceto para empresas que forem optantes pelo “SIMPLES”, e apresentarem cópia do 
Termo de Opção, após recebimento da Nota de Empenho. 

9.7. O pagamento será efetuado mediante depósito na conta-corrente, agência e 
banco indicados pelo licitante vencedor. 

9.8.  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. DA FISCALIZAÇÃO 

  10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato ou de instrumentos 
hábeis previstos no caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93 consistem na verificação da 
conformidade da entrega dos objetos licitados e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do instrumento, devendo ser exercidos por um 
servidor especialmente designado pelo Reitor, na forma dos art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

  10.2. O contrato deverá ser fiscalizado por servidor credenciado e capacitado. 

  10.3. A Fiscalização deverá registrar, no Relatório Diário de Ocorrências, as 
irregularidades verificadas e pertinentes à execução do objeto contratual, assinando-o 
conjuntamente com o representante do licitante vencedor. 

  10.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser 
prontamente atendidas pelo licitante vencedor, sem ônus para a UFLA. 

  10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização 
deverão ser solicitadas ao agente público competente, em tempo hábil, para adoção das 
medidas convenientes. 

 

11.    DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. 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 e nas demais cominações legais, nos seguintes casos: 

11.1.1. cometer fraude fiscal; 

11.1.2. apresentar documento falso; 
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11.1.3. fizer declaração falsa; 

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

11.1.6. deixar de entregar  a documentação exigida no certame; 

11.1.7. não mantiver a proposta. 

11.2. Para os fins do disposto no subitem 11.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

11.3. Além do previsto no subitem 11.1, 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: 

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

11.3.2.  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; 

11.3.3. 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; 

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

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

11.3.6. 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. 

11.4. 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.  

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

11.6. 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 PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, , 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 e 48. 
 

 

PROCESSO Nº: 23090.008927/2015-16 

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 18/08/2015 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: 28/08/2015, às 09horas. 

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 SRP nº 046/2015 e neste 
Anexo, cotando exclusivamente objetos de PRIMEIRA QUALIDADE.  

2. Poderão ser exigidas amostras dos objetos licitados, a serem enviadas no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da solicitação efetuada pelo Pregoeiro. A 
quantidade mínima para amostragem será de 1 (uma) unidade de cada item, ficando a 
cargo do Pregoeiro alterar essa quantidade se e quando julgar necessário. 

3. O Pregoeiro, no que couber, poderá solicitar folder ou catálogo dos objetos licitados 
para que o solicitante analise e ateste, ou não, a sua equivalência. Os folders ou 
catálogos deverão ser entregues conforme solicitação do Pregoeiro via chat. O não 
envio poderá ocasionar a desclassificação da proposta. 

4. É exigida no cadastro da proposta uma especificação detalhada do objeto, a marca e 
demais referências que bem identifiquem o item 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 o produto ofertado ou se suas características não estiverem claras, 
conforme consta no item 4.2 do edital. 

5. A Coordenadoria de Materiais e Patrimônio não receberá objetos di vergentes 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 
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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, será punido administrativamente por 
declaração falsa, sem prejuízo das demais sanções, conforme o disposto no item 21 do 
edital.  

6. A única via de comunicação entre o licitante vencedor e o Pregoeiro, durante o 
processo licitatório, será por meio do Chat do Comprasnet.  

7. O não atendimento dessas observações poderá ocasionar desde a devolução dos 
objetos licitados 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 21 do edital. 

8. 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 ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

 

1 

COMPACTADOR DE PERCURSÃO A GASOLINA, 
COMBUSTÍVEL: GASOLINA - 4 TEMPOS, TANQUE DE 

COMBUSTÍVEL: 2,5 LITROS, CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL: 1 LITRO/HORA, POTÊNCIA:3,0CV, 

ROTAÇÃO:3600RPM, PESO: 65KG, FORÇA DO GOLPE: 
24KN, GOLPES POR MINUTO: ATÉ 720, VELOCIDADE DE 

TRABALHO: 22M/MIN. RENDIMENTO: ATÉ 320M²/H. 
PROFUNDIDADE DE COMPACTAÇÃO: 60CM, DIMENSÃO 

DA SAPATA: 280X320MM. REFERÊNCIA: MOTOR 
HONDA GX-100 OU EQUIVALENTE. 

UNIDADE 4 10583,08 42332,32 

 

2 

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO ELÉTRICO  
Equipamento projetado para compactar solos soltos e 
cascalhos, para evitar a sedimentação e prover uma 

base firme e sólida para a colocação de alicerces, 
fundações e outras estruturas. 

Amplitude de salto (mm)85; Dimensões (mm)720 x 412 
x 1043; Força de impacto (kgf)1.400; Frequência 

(rpm)640-680; Medida da sapata (mm)280 x 300; Peso 
(Kg)73; Potência do motor (CV)3HP / 2 pólos IP 44; 
Tensão (V)220/380; Velocidade de deslocamento 

(m/min)12,5 
Referência: Compactador de Percussão Rental Elétrico - 

CS73 ou equivalente 

UNIDADE 4 10611,67 42446,68 

 

3 

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2". POTENCIA: 840W. 
CAPACIDADE: DISCO DE DESBASTE: 115MM, DISCO DE 

CORTE: 115MM, DISCO DIAMANTADO: 115MM. 
ROTAÇÃO POR MINUTO: 11.000RPM. TENSÃO: 127 V - 

DIMENSÕES: 273 X129 X106MM. PESO: 1,6KG. 
REFERENCIA: MARCA MAKITA OU EQUIVALENTE 

UNIDADE 8 299,99 2399,92 
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4 

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 1100W 2 VELOCIDADES - 
220V 

POTÊNCIA: 1100W 
RPM: 0 A 1.200/0 A 3.500 
MANDRIL: 1/2" (13 MM) 

INCLUSO MALETA PARA TRANSPORTE. 
 GARANTIA: 

 3 ANOS DE GARANTIA 
REFERÊNCIA: MARCA DEWALT DWD520 OU 

EQUIVALENTE 

UNIDADE 6 1035,05 6210,30 

 

5 

- FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM; 
- INTERRUPTOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL; 

- PESO MÁXIMO 1,9KG; 
- POTÊNCIA ENTRE 600 A 750WATTS; 

- ROTAÇÃO SEM CARGA DE 0 A 2800~3000RPM; 
- MANDRIL 1/2" (13MM); 

- CAPACIDADE MÍNIMA DE FURAÇÃO: 
METAL 10MM, MADEIRA 25MM, CONCRETO 13MM; 

- ACESSÓRIOS: EMPUNHADEIRA AUXILIAR, LIMITADOR 
DE PROFUNDIDADE, CHAVE DE MANDRIL; 

- TENSÃO: 127V; 
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE; 

- GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

UNIDADE 12 266,03 3192,36 

 

6 

FURADEIRA FRESADORA 2HP BIVOLT 
FRESA BANCADA PROFISSIONAL - MOTOR  2 CV (1500 

WATTS) 
ROTAÇÃO DO MOTOR ( RPM )  3440 
TENSÃO NOMINAL  110 / 220 VOLTS 

VELOCIDADE DO EIXO (RPM)  12 ( DE 80 ATÉ 2300 ) 
DIM. DA MESA ( MM )  730 X 210 

MOVIMENTO LONGITUDINAL ( MM )  175 
MOVIMENTO TRANSVERSAL ( MM )  500 

ALTURA DA FRESA ATÉ A MESA ( MM )  380 
ALTURA DO MANDRIL ATÉ A MESA ( MM )  330 

DISTÂNCIA DO CENTRO ATÉ A COLUNA ( MM )  220 
CAPACIDADE MÁX. DE FURAÇÃO ( MM )  130 

DIÂMETRO DA FRESA ( MM )  80 
DIÂMETRO MÁX. DE FRESAMENTO ( MM )  75 
DIM. DA MÁQUINA ( MM )  1000X1110X800 

PESO ( KG ) 260 

UNIDADE 3 18077,56 54232,68 

 

7 

KIT DE FURADEIRA /PARAFUSADEIRA + PARAFUSADEIRA 
IMPACTO, SENDO: 

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA: 
CAPACIDADE DE FURO:AÇO-10MM, MADEIRA-21MM; 
ROTAÇÃO POR MINUTO:ALTA: 0-1300, BAIXA: 0-350. 
TORQUE MÁXIMO: J.RIGIDA/J.FLEXIVEL: 24/14NM, 

PESO: 1KG, BATERIA:10,8V. 
 

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO:CAPACIDADE DE 
FURO:PARAFUSO PARA MÁQUINA:M4-

M8MM;PARAFUSO PADRÃO: M5-M12MM, PARAFUSO 
DE ALTA TENSÃO: M5-M10MM, ESPESSURA DA ROSCA: 
22-90MM, IMPACTOS POR MINUTO: 0-3000, ROTAÇÕES 

POR MINUTO:0-2400, TORQUE MÁXIMO: 90NM. 
DIMENSÕES(CXLXA): 155X54X178MM. PESO:0,92KG. 

BATERIA:10.8V. 
 

ITENS QUE ACOMPANHAM: CARREGADOR, 2 BATERIAS 
E MALETA EM ALUMÍNIO. 

 
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU EQUIVALENTE / 

CÓDIGO DO KIT LCT204 OU EQUIVALENTE /  CÓDIGO 

KIT 3 616,28 1848,84 
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DA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA:DF330DW OU 
EQUIVALENTE / CÓDIGO DA PARAFUSADEIRA DE 

IMPACTO:TD090D OU EQUIVALENTE 

8 

FURADEIRA PROFISSIONAL MANUAL COM MALETA 
POTÊNCIA (W): 700W  

RECURSOS SENTIDO DE ROTAÇÃO REVERSÍVEL  
ROTAÇÃO: 0 - 3.000 MIN-¹  

MANDRIL 1/2": 13MM (COM CHAVE)  
UTILIZAR EM CONCRETO, AÇO E MADEIRA  

PESO APROXIMADO (KG): 1,8KG  
GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES  

CAPACIDADE CONCRETO: 16MM  
CAPACIDADE AÇO: 13MM  

CAPACIDADE MADEIRA: 30MM  
CONTEÚDO REQUISITADO: 1 FURADEIRA GSB RE OU 

EQUIVALENTE COM MALETA, 1 EMPUNHADEIRA 
AUXILIAR, 1 CHAVE DE MANDRIL, 1 LIMITADOR DE 

PROFUNDIDADE 

UN 3 298,93 896,79 

 

9 

INVERSOR DE SOLDA 145 AMPERES.  
Faixa de corrente: 10 - 145 amperes 
Tensão de alimentação: 1Ø - 230 Vac 
Frequência de alimentação: 50/60 Hz 

Fusível: 16 A 
REFERÊNCIA: MARCA ESAB BUDDY ARC 145 OU 

EQUIVALENTE 

UNIDADE 3 1086,34 3259,02 

 

10 

KIT PARAFUSADEIRA 3,6V TWISTER BIVOLT  
    LINHA: KIT PARAFUSADEIRA 3,6V 

    MODELO: 2000 
    COMPACTA,ERGONÔMICA E EFICIENTE. 
    ACOMPANHA MALETA E 36 ACESSÓRIOS 

     
    VOLTAGEM : 3,6V BIVOLT 

    RPM: 200 
    PESO: 1,3 KG 

    HASTE SEXTAVADA: 1/4" 
 

    LARGURA: 13,3CM 
    ALTURA: 12,4CM 

    PORFUNDIDADE: 14,3CM 
    PESO: 1,3KG 

 
    KIT 36 ACESSÓRIOS: 

    PARAFUSADEIRA 3,6V TWISTER 
    CARREGADOR DE BATERIA 
    25 PONTEIRAS DIVERSAS 

    2 ADAPTADORES PARA BROCAS 
    2 PROLONGADORES DE PONTEIRAS 

    5 PEÇAS SEXTAVADAS 
    MARCA SKIL  OU  EQUIVALENTE 

KIT 6 131,60 789,60 

 

11 
MACACO JACARÉ 10 TONELADAS. GARANTIA MÍNIMA 

DE 6 MESES. 
UNIDADE 3 2549,49 7648,47 
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12 

Cortadora de Piso (floor saw), indicada para cortes a 
seco ou refrigerado de pavimentos de concreto e 

asfalto, cortar circuitos indutivos e instalar cabos, além 
de cortar junções de expansão (ou juntas de dilatação).  

Diâm. máx. disco: 450 mm (18´´) Furo do disco: 25,4 
mm (1´´) 

Correias de acionamento: 4  
Velocidade do eixo do disco: 2850 rpm 

Tanque de água: 20L 
  

Comprimento: 1190 mm 
Altura: 535 mm 

Gasolina: normal sem chumbo  
Motor: 4 tempos  

Filtro: tipo centrífugo 
Peso : 91.00 kg 

Quantidade : 1 peça 
Tipo : À gasolina 

 Referência: modelo Honda GX390 13 HP (9,6 kW) ou 
equivalente 

UNIDADE 3 8337,67 25013,01 

 

13 

Martelete Perfurador. Potência 680 watts. Rotação sem 
carga 870 min-1. Impacto 4.850 min-1. Força de 
impacto (joule) 2,4 J. Capacidade de perfuração: 

concreto 24 mm Ø (máx.) / 16 mm Ø (recom.), metal 13 
mm Ø. Madeira 30 mm Ø. Peso 2,4 kg - 115 / 127 V. 

REFERÊNCIA: Bosch GBH 2 S PROFISSIONAL OU 
EQUIVALENTE. 

UNIDADE 3 597,13 1791,39 

 

14 

MARTELETE PERFURADOR POTÊNCIA 800 WATTS. 
ROTAÇÃO SEM CARGA 870 MIN-1, IMPACTO 4850MIN-

1. FORÇA DE IMPACTO:2,4J. CAPACIDADE DE 
PERFURAÇÃO: CONCRETO 24MM(MÁX)/ 

16(RECOMENDADO). METAL 13MM, MADEIRA 30MM. 
PESO:2,4KG. 115/127V. ACOMPANHA MALETA, 

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E EMPUNHADEIRA 
AUXILIAR. 

Referência: GBH 2-24 DSE PROFISSIONAL OU 
EQUIVALENTE 

UNIDADE 3 527,26 1581,78 

 

15 

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO PERFURADOR , 
POTENCIA 1.200 WATTS, CAPACIDADE 40MM, 
ROTAÇÕES POR MINUTO: 405 RPM / 2700 IPM 

/11JOULES, PESO: 5 KG  
VOLTAGEM: 110/220v / REFERÊNCIA: modelo: SDS MAX 

D2550K OU EQUIVALENTE 

UNIDADE 3 3093,84 9281,52 

 

16 

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO 
PERFURADOR/ROMPEDOR. -2 FUNÇÕES: PERFURAÇÃO 

COM IMPACTO E ROMPEDOR. 
ESPECIFICAÇÕES: 

-MARTELO ELETROPNEUMATICO PERFURADOR, 
POTÊNCIA: 1.500 WALTS, ROTAÇÕES POR MINUTO 150 
- 250 RPM, IMPACTOS POR MINUTO: 1.150 - 2.300 IPM 
3 -14 JOULES, PESO   9.0 Kg e SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO 

NA EMPUNHADEIRA (110/220v). 
REF.: SDS-MAX 1500W 220V D25762K, MARCA DEWALT 

OU EQUIVALENTE. 

UNIDADE 3 4446,77 13340,31 

 

17 
MOTO ESMERIL DE BANCADA 1HP PARA REBOLO DE 8" 

X 1" X 3/4". 
REFERENCIA: MARCA MOTOMIL OU EQUIVALENTE 

UNIDADE 3 952,46 2857,38 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 
 

Parecer  no 00168/2015//GAB/PFUFLA/PGF/AGU 

18 

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE - 
VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL. 

CARACTERÍSTICAS: ENGRENAGENS HELICOIDAIS 
SINTERIZADAS PARA MAIOR DURABILIDADE E VIDA ÚTIL 
· MOTOR DE ALTA POTÊNCIA PARA PARAFUSAR METAL · 

SISTEMA DE AJUSTE DE TORQUE VARIÁVEL E 
REVERSÍVEL PARA ESCOLHA DO TORQUE ADEQUADO 
NECESSÁRIO PARA PARAFUSAR EFICIENTEMENTE SEM 
PARAR. · EMPUNHADURA DE BORRACHA E GATILHO 

LARGO EMBORRACHADO PARA AUMENTAR O 
CONFORTO · 100% ROLAMENTADA · ESPECIFICAÇÕES: 

POTÊNCIA - 110V 540W, VELOCIDADE 0-2.500RPM, 
EMBREAGEM AJUSTÁVEL TORQUE 4-26NM MÁX. 

PARAFUSO 10MM, PESO LÍQUIDO 1.7KG 
APROXIMADAMENTE. 

REF.: DW268 - DEWALT OU EQUIVALENTE. 

UNIDADE 3 775,67 2327,01 

 

19 

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA A BATEIRA 12V. -DESIGN 
LEVE E COMPACTO PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E 

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO; 
MANDRIL DE APERTO RÁPIDO PERMITE UMA FÁCIL 
SUBSTITUIÇÃO DA PONTA COM APENAS UMA MÃO; 
CAIXA DE ENGRENAGENS EM METAL PARA MAIOR 

DURABILIDADE; 
PUNHO EMBORRACHADO COM DESIGN ERGONÔMICO 

PROPORCIONA MAIOR CONTROLE E CONFORTO, 
MINIMIZANDO A FADIGA E AS DORES NAS MÃOS. 110V. 

DADOS TÉCNICOS ( REQUISITOS MÍNIMOS PARA A 
COMPRA) : 

-ROTAÇÕES (BAIXA): 0 - 400 RPM; 
-ROTAÇÕES (ALTA): 0 - 1300 RPM; 

-IMPACTOS POR MINUTO (BAIXA): 0 - 6000 IPM; 
-IMPACTOS POR MINUTO (ALTA): 0 - 19.500 IPM;  

-CAPACIDADE ALVENARIA: 8 MM; 
-CAPACIDADE AÇO: 10 MM; 

-CAPACIDADE MADEIRA: 25 MM; 
-DIMENSÕES (C X L X A): 210 X 95 X 240 MM 

APROXIMANDAMENTE; 
-BATERIA: 12 VOLTS 1,3 AH NI-CD; 

-PESO: 1,6 KG APROXIMADAMENTE. 
ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM: 

-3 BATERIAS; 
-CARREGADOR; 

-MALETA; 
-PONTA PHILLIPS. 

REFERÊNCIA: MAKITA - 8271DWPE3 OU EQUIVALENTE. 

UNIDADE 4 581,41 2325,64 

 

20 

REBITADEIRA MANUAL 250 MM. REBITES 2,4 MM - 
3/32", 3,5 MM - 1/8", 4 MM - 5/32" Y 5 MM - 3/16" 

CORPO DE CHAPA E ALUMINIO. 
CABOS ERGONÔMICOS. REPOSIÇÕES ORIGINAIS 

DISPONÍVEIS. 

UNIDADE 12 89,74 1076,88 

 

21 

SERRA CIRCULAR  DE USO PROFISSIONAL   
POTÊNCIA 1050W; VOLTAGEM: 220/110. CAPACIDADE 
DE CORTE: 90": 66MM. CAPACIDADE DE CORTE: 45": 
44MM . DIÂMETRO DO FURO: 20MM. DIÂMETRO DO 

DISCO: 185 MM. ROTAÇÕES  POR MINUTO: 4.700RPM. 
PESO 3,5KG. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A 

MAQUINA:> LÂMINA DE SERRA, GUIA RETA, CHAVE 
ALLEN                                                  

 REFERÊNCIA: MARCA MAKITA MSS700 OU 
EQUIVALENTE 

UNIDADE 3 584,15 1752,45 

 

22 
SERRA MÁRMORE 1400W VELOCIDADE 1200RPM  

MARCA MAKITA OU EQUIVALENTE 
UNIDADE 30 342,73 10281,90 
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23 

SERRA MÁRMORE À SECO 4. 3/8 POL. 1275W 110V 
COM 02 DISCOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - TENSÃO: 
110V - POTÊNCIA: 1.275W - CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CORTE: 32MM - DIÂMETRO DO DISCO: 4.3/8" (110MM)  
REFERÊNCIA: MARCA MAKITA OU EQUIVALENTE 

UNIDADE 28 246,85 6911,80 

 

24 

Policorte Serra Rápida de Cortar Ferro 12'' com Motor 
Trifásico - Máquina robusta em ferro fundido, base fixa, 
com morsa para assegurar precisão no corte. Para usos 

gerais na indústria, construção civil e serralherias, 
potência: 3,0 HP, frequência (Hz): 60, eixo (pol): 3/4, 

correia: A-34 (2x), cap. máx. disco (pol): 12''  - 
Voltagem: 220V ou 380v com chave para alteração 

(alterar a voltagem pela chave). INDICAÇÕES DE USO - 
Usada para cortes de aços, ferros, perfilados e tubos. 

Referência: modelo SC 100T ou equivalente 

UNIDADE 4 1250,82 5003,28 

 

25 

TORNO UNIVERSAL PARA TRABALHOS DE 
FERRAMENTARIA, PRODUÇÃO, MANUTENÇÃO E 

ENSINO  
 CAPACIDADE 

ALTURA DE PONTAS  220 MM 
DISTÂNCIA ENTRE PONTAS 500 / 1.500 M 

DIÂMETRO ADMISSÍVEL SOBRE O BARRAMENTO  455 
MM 

DIÂMETRO ADMISSÍVEL SOBRE AS ASAS DA MESA  390 
MM 

DIÂMETRO ADMISSÍVEL SOBRE O CARRO TRANSVERSAL  
240 MM 

CURSO DO CARRO TRANSVERSAL  250 MM 
CURSO DO CARRO PORTA-FERRAMENTAS  120 MM 
SECÇÃO DO CABO DA FERRAMENTA  20 X 20 MM 

 
BARRAMENTO 

LARGURA 305 MM 
ALTURA 334 MM 

 
CABEÇOTE 

NARIZ DO ÁRVORE ASA L0 
DIÂMETRO DO FURO DO ÁRVORE  52 MM 

CONICIDADE INTERNA DO ÁRVORE GRAUS 1º 26&#146; 
SEDE INTERNA DA BUCHA DE REDUÇÃO  4 CM 

DIÂMETRO DO ÁRVORE NO ROLAMENTO DIANTEIRO 83 
MM 

NÚMERO DE VELOCIDADES 20 
FAIXA DE VELOCIDADES 44 A 2.240 RPM 

 
CABEÇOTE MÓVEL 

CURSO DA MANGA 125 MM 
DIÂMETRO DA MANGA 60 MM 

SEDE INTERNA DA MANGA 4 CM 
 

CAIXA DE ROSCAS E AVANÇOS 
AVANÇOS LONGITUDINAIS MM/ROT 0,05 A 8,856 
AVANÇOS TRANSVERSAIS MM/ROT 0,021 A 3,704 

ROSCAS POLEGADA FPP 42 A 0,5 
ROSCAS MÉTRICA MM 0,4 A 56 

ROSCAS MÓDULO MOD 0,1 A 14 
ROSCAS DIAMETRAL PITCH DP 168 A 2 

PASSO DO FUSO DE GUIA FPP 6 
 

POTÊNCIA INSTALADA 
MOTOR PRINCIPAL CV 7,5  

BOMBA PARA REFRIGERAÇÃO DE CORTE (D) CV 0,125 

UNIDADE 3 83521,67 250.565,01 
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Referência: MARCA ROMI T 240 OU EQUIVALENTE 
A empresa deverá oferecer treinamento aos 

funcionários do Setor de Gerência de Equipamentos 
que utilizarão o equipamento. 

26 
Torno - Morsa Nº4 - Composição: ferro nodular FE 

42012 -  Acabamento: pintura a pó eletrostática 
texturizada 

UNIDADE 3 138,00 414,00 
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Construídas em chapas de aço ASTM-A-36, com 
estrutura soldada e normalizada;  

Pinos de articulação em aço 1045 beneficiado; 
Embuchamento em bronze fosforoso; 
Escalas angulares direita e esquerda; 

Sistema de "stop" no avanço de curso da mesa 
dobradora para maior eficiência e precisão em 

produções seriadas. 
Fundo óxido e pintura de acabamento em esmalte 

poliuretano catalizável de alta resistência superficial e 
durabilidade. 

Manuseio e regulagens de fácil execução. 

UNIDADE 3 14566,67 43700,01 
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Aparador / Podador de Cerca Viva HT-500 -  
• Especificações Técnicas: 

- Potência: 500 W 
- Tensão: 110 V 

- Motor: Monofásico 
- Tipo: Universal 

- Comprimento da lâmina: 510 mm 
- Largura máxima do corte: 16 mm 

- Velocidade da lâmina: 3.500 golpes por minuto 
- Rotação: 10500 rpm (sentido anti-horário) 
Referência:HT-500-TRAPP ou equivalente. 

UNIDADE 3 360,00 1080,00 
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CARRETA AGRÍCOLA TRATORIZADA BASCULANTE, 
SISTEMA DE BASCULAMENTO POR CILINDRO 

HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE CARGA DE  4,5M3 A 5 
M3, COMPRIMENTO TOTAL  APROXIMADAMENTE 
4630M, LARGURA TOTAL 1630MM, COM RODADO 
DUPLO 650X16 NOVOS. SEM PNEU. GARANTIA DE 

FÁBRICA DE NO MÍNIMO 12 MESES. 

UNIDADE 3 11086,33 33259,00 

 

30 

MARTELO DEMOLIDOR ROMPEDOR, 30KG.POSSUI 
SISTEMA AVT, MECANISMO QUE REDUZ 

SENSIVELMENTE O NIVEL DE VIBRAÇÃO. ELEVADA 
POTENCIA DE 2000WATTS, MAIOR RENDIMENTO. 

ELEVADO TRABALHO DE 63 JOULES. LAMPADA 
INDICATIVA DE CORRENTE DE ENERGIA, SISTEMA DE 

ENCAIXE SEXTAVADO COM ALAVANCA. FIRME E 
ROBUSTO. CABOS E GATILHOS COM FORMATO  

ANATÔMICO PARA AS MÃOS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 
POTENCIA: 2000WATTS, IMPACTO POR MIN.: 1100 IPM, 

DIMENSÕES: 824MM(COMPRIMENTO) X 
148MM(LARGURA) X 624MM(ALTURA). ENERGIA DE 

IMPACTO: 63JOULES. ENCAIXE SEXTAVADO: 28,6MM. 
MASSA(PESO):30KG, VOLTAGEM: 220VOLTS. 

UNIDADE 3 6932,26 20796,78 

 

31 

MOTOPODA KA 85 1,3CV. 25,4CM³ STIHL OU SIMILAR, 
MOTORIZADA A GASOLINA, MOTOR DOIS TEMPOS, 

POTENCIA 0,95KW/1,3CV, CILINDRADA 25,4CM³, 
ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA: 2800 L/MIN, ROTAÇÃO 
LIMITADORA: 10500 L/MIN, CAPACIDADE DO TANQUE 
0,44L, PESO COM TANQUE VAZIO E SEM IMPLEMENTO 

ACOPLADO 5KG. ACOMPANHA: OCULOS DE PROTEÇÃO, 
1 CINTA PARA OMBRO, 1 CHAVE COMBINADA. 

UNIDADE 4 1600,00 6400,00 
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MOTOSSERRA - POTÊNCIA : 2,9 kW / 3,9 hp; 
- CILINDRADA: 61,5 cm³ / 3,8 pol³; 

- PESO SEM CONJUNTO DE CORTE: 6,1 kg; 
- CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 0,75 lit; 
- CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO: 0,45 lit LITROS; 

- ROTAÇÃO MÁXIMA: 12000 rpm; 
PASSO DA CORRENTE: 3/8" 

COMPRIMENTO DO SABRE RECOMENDADO (MIN.- 
MAX.): 38-51 cm / 15"-20". GARANTIA DE FÁBRICA DE 

NO MÍNIMO 12 MESES. 
REF.: HUSQVARNA 61C OU EQUIVALENTE. 

UNIDADE 4 1956,98 7827,92 
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Motosserra grande  
Dados técnicos 

Capacidade do tanque               0,825 l                      
Cilindrada( cm³)                        91,6                                                                                  

 
Peso ( KG)                                 7.3    

 
Potência (KW/CV)                    5.2/7.1  

 
Relação peso/ potência   1.4 

(Kg/Kw) 
Rotação lenta (RPM)      2.500 

Rotação máxima(Rpm) 13000 sabre RS/ 1200 sabre D 

UNIDADE 3 2400,00 7200,00 
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Motosserra , sabre 30 cm, motor monocilíndrico dois 
tempos, cilindrada: 35,2 cm³, curso do pistão: 28 mm, 

potência: 1,6 kw, rotação lenta: 2800 rpm, rotação 
máxima: 12500 rpm, capacidade do tanque: 0,47 l, 
tanque de óleo: 0,20 l, peso sem combustível e sem 

conjunto de corte: 4,4 kg 
Referência: STIHL MS 210 ou equivalente. 

UNIDADE 3 881,81 2645,43 
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Parafusadeira elétrica com fio 
Potência 350W 

Rotação nominal: r.p.m 
NO de rotações( sem carga) 0 a 4000 r.p.m 

Peso 1,1 KG 
Referência: GBM 6 RE profissional ou equivalente 

UNIDADE 8 221,22 1769,76 
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PERFURADOR DE SOLO, TIPO DE COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA, CILINDRADA:51,7CM³, ROTAÇÃO MÁXIMA: 

12.000RPM, REDUÇÃO:30:1, CARBURADOR: 
DIAFRAGMA COM REGULAGEM, TIPO DE ALÇA: DUPLA, 
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1,1LITROS, 

DIÂMETRO DA BROCA: 30CM, COMPRIMENTO DA 
BROCA: 80CM. PESO: 10,3KG. 

UNIDADE 3 909,24 2727,72 
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PODADOR 135º - IMPLEMENTO ACOPLÁVEL À 
FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL DA STIHL KA 85 R 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
COMPRIMENTO DE CORTE: 60 CM 

ÂNGULO DA LÂMINA: 30°  
PESO: 2,6 KG 

INDICADO PARA O CUIDADO DE CERCAS VIVAS. 

UNIDADE 3 711,93 2135,79 
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Pulverizador de compressão média - 1,25 litros  
Descrição do Produto  

Capacidade útil: 1 litro (0,26 gal). 
Pressão de trabalho (máxima): 300 KPa (45 psi). 

Formato anatômico.  
Capacidade total: 1,25 litros (0,33 gal). 

Características do Produto :Largura 17 cm; altura 12 cm; 
comprimento 32 cm e  peso 1,0 KG 

UNIDADE 3 44,23 132,69 
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PULVERIZADOR AGRICOLA, ACOPLADO A  TRATOR, 
TANQUE DE CAPACIDADE APROXIMADA 800L, FAIXA DE 

APLICAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 12 METROS 
BOMBA ENTRE 75L/MIN A 80L/MIN  COMANDO DE 
PULVERERIZAÇÃO EM 2 VIAS ABASTECIMENTOS DE 

APROXIMADAMENTE 100L/MIN 24 BICOS. COM 
MARCADOR DE LINHAS DE ESPUMA, PESO  ENTRE 280 A 

290KG, FILTRO DE LINHA E DE BICO. COM AGITADOR 
HIDRAULICO DE CALDA  MECÂNICA MANUAL. 
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES DE FÁBRICA. 

UNIDADE 4 25800,00 103200,00 
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PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO - 16 LITROS. BATERIA 
RECARREGÁVEL. 

ACESSÓRIOS INCLUSOS: ALÇA ALMOFADADA, BARRA 
COM REGISTRO, CARREGADOR 110/220V, BICO DUPLO, 

BICO AJUSTÁVEL. 
TAMANHO (CM): 36X18X51 

CAPACIDADE: 16 LITROS 
TIPO DE BOMBA: DIAFRAGMA 

VAZÃO MÁXIMA: 4 L/MIN 
PRESSÃO MÁXIMA: 4 BAR (58 PSI) 

PESO: 5,26 KG 
DURAÇÃO DA BATERIA: 8 A 10 HORAS 

UNIDADE 6 380,00 2280,00 
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ROÇADEIRA À GASOLINA MULTIFUNCIONAL 25 
CILINDRADAS 1 HP 2 TEMPOS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

TIPO: MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS, REFRIGERADO A 
AR 

CILINDRADA: 25 CC 
DIÂMETRO DO CILINDRO: 34 MM 

POTÊNCIA: 0,75 KW / 1.0 HP - 6500 RPM  
ROTAÇÃO MÁXIMA SEM CARGA: 12000 RPM  
COMBUSTÍVEL GASOLINA ÓLEO: 2 TEMPOS 

CONSUMO APROXIMADO: 0,65 LITROS/HORA 
CAPACIDADE DO TANQUE: 0,7 MLITROS 
AUTONOMIA APROXIMADA: 60 MINUTO 

DIÂMETRO DO TUBO DE TRANSMISSÃO: 26 MM 
DIÂMETRO DE CORTE COM NYLON: 42 CM 

CABEÇOTE NYLON: AUTOMÁTICO BATE-LIBERA 
LÂMINA DE CORTE: 3 PONTAS 

DIÂMETRO DO FIO DE NYLON: 2,6 MM 
RELAÇÃO PESO / POTÊNCIA: (KG / KW) 8,93 

PESO: 6.70 KG 
DIMENSÕES (C X L X A): 108.00 X 26.00 X 27.00 

CENTÍMETROS 
QUANTIDADE(S): 1 PEÇA 

ITENS INCLUSOS: 
HASTE ROÇADEIRA. 

HASTE MOTOPODA (PODADOR DE GALHOS). 
HASTE PODADOR DE CERCA VIVA. 

FIO DE NYLON. 

UNIDADE 6 1102,19 6613,14 
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ROÇADEIRA AGRICOLA TRATORIZADA LARGURA DE 
TRABALHO MÍNIMA DE 1700MM, DUAS FACAS, ALTURA 

DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 40 A 140MM, 
ACOPLAMENTO AO TRATOR POR 3 PONTOS CAT LL, 

PESO APROXIMADO 470KG. GARANTIA DE FÁBRICA DE 
NO MÍNIMO 12 MESES. 

UNIDADE 3 7140,00 21420,00 
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ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA 
ESPECIFICAÇÕES: 

ROÇADEIRA TIPO - COSTAL 
CILINDRO ÚNICO DE FORÇA DE REFRIGERAÇÃO DE AR 

SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO 
PARTIDA - MANUAL  
MODELO - RN44C 
MOTOR - 1E40F-5 

POTÊNCIA - 1,3 KW / 1,8 CV 
ROTAÇÃO MÍNIMA - 3.000 + -200 RPM  

ROTAÇÃO MÁXIMA - 10.000 RPM 
CILINDRADAS - 42.7 CC 

MISTURA COMBUSTÍVEL - 25:1 (GASOLINA:ÓLEO) 
CAPACIDADE TANQUE - 1.200 ML 
DIÂMETRO DA LÂMINA - 255 MM  

LINHA MÁXIMA DO TRAJETO DE CORTE - 44 CM 
Itens Inclusos : 

* Lâmina de Corte 3 Pontas 
* Carretel de Nylon 
Largura: 29,00 cm 
Altura: 17,00 cm 

Comprimento: 149,00 cm 
Peso: 13,00 kg 

UNIDADE 3 786,92 2360,76 
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ROÇADEIRA PROFISSIONAL STIHL FS 220 OU 
EQUIVALENTE, GASOLINA, CAPACIDADE DO TANQUE 

0,58L, CILINDRADA 35,2CM³, POTENCIA 1,7KW/2,3CV, 
ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA 2800RPM, ROTAÇÃO 

MAXIMA 12500RPM, COMP. TOTAL 1,85M 

UNIDADE 22 515,00 11330,00 
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SUGADOR/SOPRADOR COSTAL A GASOLINA, 
CILINDRADA 28 CM³, POTÊNCIA 0,8 KW/1,1 HP, PESO 

4,35 KG. REF.: HUSQVARNA 125 BVX OU EQUIVALENTE. 
GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 6 MESES. 

UNIDADE 3 885,04 2655,12 
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Trator Gasolina Cortador Grama 24HP 
Trator à Gasolina 

Características 
Altura: 1100.0 
Potencia: 24Hp 

Referência: marca Met Trapp ou equivalente 
Motor: 724 cc V-Twin 

UNIDADE 4 14437,32 57749,28 
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TRILHADEIRA DE PARCELAS COM CAPACIDADE PARA 
REALIZAR A TRILHA DE PARCELA NO CAMPO DE PELO 

MENOS DOS SEGUINTES SEMENTES: SOJA, FEIJÃO, 
ARROZ, MILHO, AVEIA, MILHETO E OUTROS. EQUIPADO 

COM SISTEMA VERTICAL E COLUNA DE AR QUE NÃO 
DEIXE RESÍDUOS DE OUTRAS VARIEDADES DE 

SEMENTES. PRODUÇÃO CALCULADA COM SOJA E 
FEIJÃO. EQUIPAMENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS 

DE ALTURA 2100MM, LARGURA 1300MM E 
COMPRIMENTO 2300MM, COM PESO APROXIMADO DE 

700KG, COM MOTOR A DIESEL DE NO MINIMO 10HP, 
PARTIDA ELÉTRICA E RODADO ARO 13. EQUIPAMENTO 

COM COMPRESSOR DE AR PARA LIMPEZA DOS 
PRODUTOS E QUE TENHA UMA PRODUÇÃO MINIMA DE 

2000 KG/H. EQUIPAMENTO COM CILINDRO DE 
APROXIMADAMENTE 300MM DE DIAMETRO, 400MM 
DE COMPRIMENTO E 30 DENTES. CONCANO COM 24 

DENTES. REFERENCIA TRILHADORA DE PARCELAS 
MODELO TCI, MARCA IMACK OU TECNICAMENTE 

EQUIVALENTE. 

UNIDADE 3 29629,00 88887,00 
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Varredor de grama e folhas manual (de empurrar) 

Descrição: Com largura da varrição de 66 cm e Bolsa 
coletora com capacidade de 198 litros Removível 

UNIDADE 4 1032,42 4129,68 

 

49 

Coladeira de borda com coleiro CBC 
Informações Técnicas: 

Linha: Máquinas para marcenaria 
Velocidade:0 a 8m/min; 

Temperatura: 120°C a 220°C 
Potência:1500 watts 

Dimensões da mesa: 1000x400mm 
Comprimento mínimo das peças:120mm 

Largura da fita de borda:80mm 
Espessura da fita de borda:0,3 a 3mm 

Tensão:220v-1ph 
Peso aproximadamente:90kg 

Referência: Maksiwa ou equivalente. 

UNIDADE 2 6000,00 12000,00 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO 942.080,42 
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ANEXO III 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/_____ 

PREGÃO SRP Nº 046/2015 

PROCESSO Nº 23090.008927/2015-16 

VALIDADE: 1 (um) ano 

 
Aos ...... (.......................) dia (s) do mês de ................................... de .......... (.........................) a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, pessoa jurídica de 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, com 
sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus Universitário, Caixa Postal 3037, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 4.485, de 25 de 
novembro de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, do 
Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, da IN/MARE nº 8, de 4 de dezembro de 1998 e 
legislação correlata e da IN/SLTI/MP nº 2, de 11 de outubro de 2010,  aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços SRP nº 046/2015, Ata de Julgamento 
de Preços publicada no Diário Oficial da União e homologada pelo Sr. ______________,  às fls. 
____ do Processo nº ___________, RESOLVE registrar os preços para aquisição  dos itens 
conforme consta no Anexo ____ do Edital, que passa a fazer parte integrante desta, oferecidos 
pela empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, com sede na cidade de 
_________, Estado de ________, na Rua _________, nº ______, cuja proposta foi classificada em 
primeiro lugar no certame acima numerado, sob as cláusulas e condições seguintes: 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços com vistas ao fornecimento de 
______________________ para atender às necessidades do _________________ da 
Universidade Federal de Lavras, durante o período de 12 meses, a partir da data de sua 
assinatura, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2015, com especificações, quantitativos 
estimados e preços máximos admitidos abaixo discriminados: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

 

 
 
 
 
 

    

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS E VIGÊNCIA 

 2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da 
data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada, durante o qual a UFLA não será obrigada a 
adquirir o(s) objeto(s) referido(s) na Cláusula Primeira, exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar esta Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à empresa 
signatária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  

 2.2. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços 
são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Eletrônico SRP nº 046/2015.  

 2.3. Para cada objeto entregue decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2015, que a 
precedeu e integra o presente Instrumento. 

 2.4. Para cada objeto, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 046/2015, pela empresa signatária da presente Ata, a 
qual também a integra.  

 

 CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
NÃO PARTICIPANTE 

3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a  
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência da UFLA. 

3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do procedimento licitatório, quando 
desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar à UFLA sobre a 
possibilidade de adesão.  

3.3. Caberá à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta Ata, 
assumidas com a UFLA. 
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3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem precedente 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos 
itens licitados e registrados nesta Ata de Registro de Preços para a UFLA. 

3.5. O quantitativo decorrente das adesões à presente Ata de Registro de Preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata 
para a UFLA, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

3.6. Após a autorização da UFLA, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado prazo de vigência desta Ata.  

3.6.1. A UFLA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo de noventa dias de que trata o item anterior, respeitado o prazo de vigência da ata, 
quando solicitada pelo órgão não participante. 

3.7. É vedada à UFLA a adesão à Ata de Registro de Preços gerenciada por órgão ou 
entidade municipal, distrital ou estadual.  

3.8. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à 
presente  Ata de Registro de Preços.. 

3.9. A presente Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Diretoria de Gestão de 
Materiais da UFLA. 

  

  CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA 

4.1. Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de recebimento da Nota de Empenho, de acordo com as especificações 
constantes no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 046/2015. A empresa signatária 
deverá entregar os objetos cotados, conforme as particularidades e demais condições 
estipuladas em sua proposta comercial. 

4.2. Deverá a empresa signatária 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. 

4.3. Os objetos licitados deverão ser entregues na Coordenadoria de Materiais e 
Patrimônio localizada no Campus Universitário, com todas as despesas pagas pela empresa 
signatária. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS LICITADOS 

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

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

5.1.2. definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após verificação de qualidade e 
quantidade dos objetos licitados e consequente aceitação pela Prefeitura Universitária. 

5.2. Conforme disposto no art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93 "o recebimento provisório 
ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do 
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serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato". 

 

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 

6.1. A empresa signatária, beneficiária da presente Ata de Registro de Preços, é 
obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento. 

6.2. O horário para recebimento dos objetos licitados pela Coordenadoria de Materiais 
e Patrimônio é das 07h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h30, de segunda a sexta-feira. 

6.3. Os objetos licitados deverão ser entregues conforme marca cotada pela empresa 
signatária da presente Ata. Não serão aceitos objetos fora da especificação. Se a qualidade 
dos objetos licitados não corresponder às especificações exigidas no edital do pregão que 
precedeu a presente Ata, a atestação será recusada e será solicitada a sua substituição, 
independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

 

  CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento à empresa signatária da presente Ata será efetuado em 
conformidade com as disposições nela contidas, não se admitindo o pagamento antecipado 
sob qualquer pretexto. 

7.2. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à 
realização da entrega dos objetos licitados, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal ou 
da Fatura, devidamente atestada pela Prefeitura Universitária, sendo efetuada a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação aplicável.  

7.3. 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. 

7.4. 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. 

 

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

7.6.  Nenhum pagamento será efetuado à empresa signatária enquanto pendente de 
liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

  8.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato ou de um dos 
instrumentos hábeis arrolados no caput do art. 62 da Lei nº 8.666/93 consistem na verificação 
da conformidade da entrega dos objetos licitados e da alocação dos recursos necessários, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do instrumento, devendo ser exercidos por um 
servidor especialmente designado pelo Reitor, na forma dos art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

  8.2. O contrato deverá ser fiscalizado por servidor credenciado e capacitado. 

  8.3. A Fiscalização deverá registrar, no Relatório Diário de Ocorrências, as 
irregularidades verificadas e pertinentes à execução do objeto contratual, assinando-o 
conjuntamente com o representante da empresa signatária. 

 8.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto contratual, deverão ser 
prontamente atendidas pela empresa signatária, sem ônus para a UFLA. 

  8.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização 
deverão ser solicitadas ao agente público competente, em tempo hábil, para adoção das 
medidas convenientes. 

 

 CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. 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 e nas demais cominações legais, nos seguintes casos: 

9.1.1. cometer fraude fiscal; 

9.1.2. apresentar documento falso; 

9.1.3. fizer declaração falsa; 

9.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

9.1.6. deixar de entregar  a documentação exigida no certame; 

9.1.7. não mantiver a proposta. 

9.2. Para os fins do disposto no subitem 9.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.  

9.3. Além do previsto no subitem 9.1, pela inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI, da 
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Lei nº 8.666/93, a Administração poderá aplicar à empresa signatária as seguintes 
penalidades, sem o prejuízo de outras: 

9.3.1. advertência, que deverá ser feita por meio de ofício mediante contrarrecibo do 
representante legal da empresa signatária, estabelecendo prazo para cumprimento das 
obrigações descumpridas.; 

9.3.2.  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; 

9.3.3. 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; 

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

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

9.3.6. 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 a empresa signatária ressarcir à UFLA pelos prejuízos 
resultantes. 

9.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
UFLA ou cobradas diretamente da empresa signatária, amigável ou judicialmente, e poderão 
ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta Cláusula.  

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

9.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à empresa 
signatária o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

              

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

10.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo 
à UFLA promover as negociações perante os fornecedores, observadas as disposições contidas 
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a UFLA convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 

10.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

10.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original.  
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10.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, a UFLA poderá: 

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

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

10.5.2.1. Não havendo êxito nas negociações, a UFLA deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.  

10.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

10.6.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

10.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela UFLA, sem justificativa aceitável; 

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

10.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

10.6.4.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 10.6.1, 
10.6.2 e 10.6.4 será formalizado por despacho da autoridade competente da UFLA, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

10.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

10.7.1. por razão de interesse público; ou 

10.7.2. a pedido do fornecedor. 

    

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

  11.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nesta Ata, serão decididos pela 
UFLA, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e demais normas legais aplicáveis à 
espécie.  

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

12.1. O foro competente para dirimir quaisquer questões que decorrerem da utilização 
da presente Ata, será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Lavras, Estado de Minas 
Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   
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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 13.1. Integram a presente Ata, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº  046/2015 e seus 
Anexos e a PROPOSTA da empresa que apresentou o menor preço na etapa de lances. 

   

E, assim, por estarem justas e acordes, firmam o presente Instrumento em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas 
e subscritas.  

  Lavras, ___ de _______________ de 20___.  

 

 

ANDRÉ VITAL SAUDE 

Pró-Reitora de Planejamento e Gestão (em exercício) 
 

______________________________ 

(Cargo ou Função) 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1) ___________________________________  

Nome: 

CPF: 

2) ___________________________________  

     Nome: 

      CPF:  


