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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 E DECRETO Nº 7.892, DE 23/1/2013. 

 

 

PROCESSO: 23090.011076/2015-99 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 77/2015 

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 Material 
Odontológico, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria de Gestão de Materiais 
Campus Universitário – Caixa Postal 3037 – Lavras/MG – CEP 37200-000 

Tel: (35) 3829-1130  
E-mail: licita@dgm.ufla.br  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 
 

PARECER nº 221/2015/GAB/PFUFLA/PGF/AGU 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 77/2015 PARA REGISTRO DE PREÇOS 

EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP PARA TODOS OS ITENS  
 

 

PROCESSO Nº: 23090.011076/2015-99 

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 25/09/2015 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: 07/10/2015, às 08 horas e 30 
minutos. 

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, págs. 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 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 23090.011076/2015-99. 

 

  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 Materiais Odontológicos para atender às 
necessidades da Coordenadoria de Saúde da Universidade Federal de Lavras, conforme as 
especificações e quantidades descritas no Anexo II deste Edital. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as 
últimas. 
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 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 
Independente de Proposta de que trata a Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 
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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.  

 

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 08 horas e 30 minutos do dia 07 de outubro 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 
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. 
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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. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/05). 

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

4.9. Poderão ter suas propostas desclassificadas os licitantes que: 

4.9.1. preencherem, de forma incorreta, no campo mencionado no subitem 
4.2 e utilizar as expressões tais como "CONFORME O EDITAL, TOTALMENTE DE ACORDO 
COM O EDITAL"; 
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4.9.2. registrarem, nos campos "MARCA" e/ou "FABRICANTE", mais de uma 
marca ou indicarem mais de um fabricante para o mesmo item. Havendo indicações de 
marcas ou fabricantes no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", que 
sejam divergentes do preenchido no campo próprio do sistema para essa informação, 
prevalecerá o constante nos campos "MARCA" e "FABRICANTE". 

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

 

5.  DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

5.1. A partir das 08 horas e 30 minutos 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. 
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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 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 
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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). 

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; 
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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. 

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

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.6. 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. 

8.7. 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 
DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS – DGM 
PREGÃO Nº77/2015 
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. 

 
13.  DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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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 
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da sessão 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. 

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. 
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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 pelo solicitante, 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 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 
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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; 

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. 
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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.   

 
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). 
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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). 

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, 24 de setembro de 2015.  

 

 

 

Lidiane Fátima Evangelista 
Diretora de Gestão de Materiais 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP PARA TODOS OS ITENS  
 

 

PROCESSO Nº: 23090.011076/2015-99 

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 25/09/2015 até o horário limite 
de início da sessão pública. Durante esse período o fornecedor poderá incluir ou excluir sua 
proposta. 

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INÍCIO DOS LANCES: 07/10/2015, às 08 horas e 30 
minutos. 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br. 

UASG: 153032 

 

 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 Material Odontológico para atender às necessidades da 
Coordenadoria de Saúde da Universidade Federal de Lavras, conforme as especificações e 
quantidades descritas no Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 77/2015. 

 

 2.  DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O pedido de compras constante às fls. 2/9V refere-se à solicitação de Material 
Odontológico para a Coordenadoria de Saúde da Universidade Federal de Lavras, que vem 
prestando assistência à toda comunidade acadêmica na área de saúde, por meio de 
consultas médicas, nutricional e consultas odontológicas. 

2.2. A Clínica odontológica da instituição dispõe hoje de 7 (sete) consultórios, 
totalmente equipados, onde é realizado, diariamente, inúmeros atendimentos mediante 
parceria firmada com os alunos do curso de graduação em odontologia do Centro 
Educacional de Lavras (Unilavras). 

2.3. Com fulcro no inciso IV do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, a adoção do Sistema 
de Registro de Preços neste certame licitatório se justifica tendo em vista que não há como 
determinar o quantitativo preciso de material odontológico que será utilizado pela 
Coordenadoria de Saúde. 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 
 

PARECER nº 221/2015/GAB/PFUFLA/PGF/AGU 

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 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$ 105.265,06 (cento e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e seis centavos). 

 

 6.  DO PRAZO DE ENTREGA 

6.1. Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) 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 77/2015. 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 
Patrimônios 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 77/2015; 

7.1.2. definitivamente, até 15 (quinze) dias úteis, após verificação de qualidade e 
quantidade dos objetos licitados e conseqüente aceitação pelo solicitante. 

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 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato". 
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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 licitado 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 77/2015 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 pelo solicitante, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencados na legislação aplicável. 

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

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

 

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

9.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, esses serão restituídos ao licitante vencedor para as correções necessárias, 
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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; 

11.1.3. fizer declaração falsa; 
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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. 

 

 

 

Hebe Andrade Costa 
Coordenadora de Saúde 
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ANEXO II 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

 

EXCLUSIVO MICROEMPRESA/EPP PARA TODOS OS ITENS  
 

PROCESSO Nº: 23090.011076/2015-99 

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 25/09/2015 até o horário limite 
de início da sessão pública. Durante esse período o fornecedor poderá incluir ou excluir sua 
proposta. 

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA E INÍCIO DOS LANCES: 07/10/2015, às 08 horas e 30 
minutos. 

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 77/15 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 divergentes dos 
cotados no edital, a não ser pela interrupção de suas fabricações e mediante 
negociação prévia com o referido setor, devendo ser apresentada, junto com a 
justificativa da troca, a comprovação da impossibilidade de entrega dos objetos 
cotados originalmente. Na hipótese de o licitante vencedor enviar objetos 
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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. 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

Item Especificação Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

ADESIVO DENTINÁRIO SEM PRIMER. Adesivo à 
base de álcool. Sistema dual: possui polimerização 

química e foto. Indicado para união de resinas 
compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental e 
à resina autopolimerizável, reparo em porcelana e 

resina, restaurações indiretas. Frasco com 8 ml, 
marca 3M ESPE ou equivalente. Validade mínima 

de 18 meses da data de entrega. 

UNIDADE 40  R$       161,33   R$    6.453,20  

2 

AGULHA CURTA ODONTOLOGICA DESCARTAVEL 
30G com comprimento padrão internacional de 
25mm, parede de cânula de menor espessura, 

siliconizadas e esterilizadas. Caixa com 100 
unidades. 

CAIXA 80  R$         31,37   R$    2.509,60  

3 

AGULHA LONGA ODONTOLÓGICA DESCARTÁVEL - 
27G com comprimento no padrão internacional de 

38,1mm. Parede da cânula de menor espessura 
aumentando as dimensões internas da agulha 

proporcionando menor trauma e maior conforto. 
Agulhas siliconizadas e esterilizadas. Caixa com 

100 unidades 

CAIXA 80  R$         32,63   R$     2.610,40  

4 

Alicate Ainsworth Perfurador. Tamanho 15 cm. 
Utilizado p/ auxilio na elaboração de dique de 

borracha para isolamento absoluto. Em aço 
inoxidável. Autoclavável. Embalagem c/ 1 unidade. 

UNIDADE 4  R$         79,30   R$       317,20  
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5 

ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE 
CLORIDRATO DE ARTICAÍNA COM EPINEFRINA 

1:100.000. INDICAÇÕES: Ideal para procedimentos 
complexos, tratamentos cirúrgicos em geral, para 

pacientes que relatam dificuldades de serem 
anestesiados, tratamentos que normalmente 

teriam a necessidade de complementação 
palatina. VANTAGENS: isento de Metilparabeno; 

maior hidrossolubilidade; maior difusão nos 
tecidos ósseos, evitando em muitos casos a 
desconfortável complementação palatina. 

Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, 
minimizando a contaminação externa. 

Acondicionados em tubetes de cristal, que 
permitem a melhor visualização do refluxo 

sanguíneo e minimizam a dor durante a aplicação, 
pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo 

siliconizado. APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 
tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters 

lacrados com 10 tubetes cada. Validade mínima de 
18 meses a partir da data de entrega. 

CAIXA 60  R$         93,84   R$    5.630,40  

6 

ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL PRILOCAÍNA 3% 
COM VASOCONSTRICTOR FELIPRESSINA. 

Anestésico Injetável Local à base de Cloridrato de 
Prilocaína. Vaso-constritor: Felipressina. 

Características: baixo grau de toxicidade, minimiza 
as alterações na pressão arterial, Rápida 

biotransformação. Embalagem em blisters 
lacrados com 10 tubetes, minimizando a 

contaminação externa. Acondicionados em 
tubetes de cristal. CAIXA COM 50 UNIDADES. 

Prazo de validade mínimo de 18 meses a partir da 
data da entrega. 

CAIXA 24  R$         53,78   R$    1.290,72  

7 

BANDA MATRIZ ODONTOLÓGICA N°5 de aço inox, 
5mm de largura por 0,5m de comprimento. 

Acondicionada em estojo plástico na cor laranja, 
utilizadas para reconstrução dental. Possui uma 

superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem 

danificar a restauração. Indicado para 
reconstrução de dentes posteriores. Promove o 

contorno proximal, sendo rígida o suficiente para 
não se descolar durante a condensação do 

amálgama.Marca sugerida: Injecta, Maquira ou 
equivalente. 

UNIDADE 160  R$           1,58   R$       252,80  
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8 

BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL que 
substitui o dique de borracha (isolamento 

absoluto) em alguns casos, onde o isolamento 
relativo da gengiva é suficiente, quando há 

necessidade de isolar o tecido gengival em casos 
de risco de irritação por contatos com produtos 

utilizados no procedimento clínico. Possui 
viscosidade adequada para permitir fácil e perfeita 

cobertura dos tecidos moles, sem escorrer; 
Excelente poder de vedação; Aderência mínima e 
perfeita sobre a gengiva; Não solta da gengiva a 
menos que forçada; Sai por inteiro no momento 
de retirá-lo; Não irrita os tecidos gengivais; com 

resina na composição. É fotopolimerizável. 
Embalagem c/ 1 seringa c/ 2g, 3 ponteiras para 

aplicação do produto, cor azul. VALIDADE MÍNIMA 
DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 

UNIDADE 12  R$         20,90   R$       250,80  

9 

BICARBONATO DE SÓDIO EM SACHÊ. Agente 
fluidificante. Umidade e granulometria 

controlados, evita a obstrução do equipamento. 
Proporciona total remoção da placa bacteriana. 

Para uso exclusivo em aparelho de profilaxia Dabi-
Atlante Profilax II. Caixa com 15 sachets de 40g. 

Marca sugerida: Dabi Atlante ou equivalente 
compatível ao equipamento ProfiNeo Dabi 

Atlante. Validade mínima de 3 anos a partir da 
data de entrega do material. 

CAIXA 20  R$         49,83   R$       996,60  

10 

BROCA CARBIDE AR N° 1557 constituídas de haste 
de aço inoxidável. Composta de carbeto de 

tungstênio e aço inoxidável. Embalagem com 
broca esterilizada. Unidade 

UNIDADE 80  R$           8,77   R$       701,60  

11 

BROCA CARBIDE CILÍNDRICA Nº 56 FG.  Indicada 
para o preparo de cavidades, acabamento das 

margens da cavidade e de restaurações, remoção 
de restaurações antigas. Ajuste, correção, 

remoção e separação de próteses e em implantes 
dentais. Seu formato esférico possibilita a 

abertura ou retenção em dentística e criação de 
sulcos de orientação em próteses. Facilita o acesso 

em câmaras pulpares profundas. Alta rotação. 
Embalagem com broca esterilizada. Embalagem c/ 

1 unidade. 

UNIDADE 100  R$          9,20   R$       920,00  

12 

BROCA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 245 
TRONCO CÔNICA INVERTIDA FG.  Produzidas com 

carbureto de tungstênio sobre hastes de aço 
inoxidável. Mais resistentes, permitem 

acabamentos de alta precisão geram menos calor 
durante sua utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. 

Alta rotação. Indicada p/ o preparo cavitário, corte 
em profundidade, remoção de tecido cariado e 
pediatria. Embalagem com broca esterilizada. 

UNIDADE 100  R$           8,29   R$       829,00  

13 
BROCA CARBIDE FG XL Nº 702. Com ponta de 

vídia, para alta rotação. Embalagem com broca 
esterilizada. Unidade 

UNIDADE 60  R$         12,63   R$       757,80  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 
 

PARECER nº 221/2015/GAB/PFUFLA/PGF/AGU 

14 

BROCA CARBIDE Nº 1 FG. Produzidas com 
carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor 

aço inoxidável. Mais resistentes, permitem 
acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua 
utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

Embalagem com broca esterilizada. Unidade. 

UNIDADE 60  R$           8,55   R$       513,00  

15 

Broca Carbide Nº329 cone invertido FG. 
Produzidas com carbureto de tungstênio sobre 
hastes do melhor aço inoxidável disponível no 

mercado internacional. Mais resistentes, 
permitem acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua 
utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

Indicada p/ o preparo cavitário,corte em 
profundidade, remoção de tecido cariado e 

pediatria. Embalagem com broca esterilizada. 
Embalagem c/ 1 unidade. 

UNIDADE 100  R$           8,46   R$       846,00  

16 

BROCA CARBIDE, PARA PEÇA RETA 701. Broca de 
baixa rotação produzida em aço carbono com 
lâminas picotadas, 12mm de comprimento. Nº 

701. Formato cônico picotado. Embalagem com 01 
unidade. 

UNIDADE 80  R$          8,97   R$       717,60  

17 

Broca Carbide tronco-cônica Nº 330 FG. Indicadas 
para o preparo de cavidades, acabamento das 

margens da cavidade e de restaurações, remoção 
de restaurações antigas. Ajuste, correção, 

remoção e separação de próteses e em implantes 
dentais. Alta rotação. Facilita o acesso em câmaras 

pulpares profundas. Embalagem c/ 1 unidade. 
Embalagem esterilizada. 

UNIDADE 100  R$           8,79   R$       879,00  

18 

BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 
TRONCO-CÔNICA INVERTIDA 1191. Produzidas em 
aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas através 

de processo eletroquímico único, que confere 
maior resistência na aderência do aço inoxidável 

com o diamante, bem como maior dureza do 
mesmo, aumentando a vida útil da ponta 
diamantada. Embalagem com 01 unidade 

esterilizada. 

UNIDADE 100  R$         10,30   R$    1.030,00  

19 

BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 
TRONCO-CÔNICA INVERTIDA 2191. Produzidas em 
aço inoxidável grau cirúrgico, diamantadas através 

de processo eletroquímico único, que confere 
maior resistência na aderência do aço inoxidável 

com o diamante, bem como maior dureza do 
mesmo, aumentando a vida útil da ponta 
diamantada. Embalagem com 01 unidade 

esterilizada. 

UNIDADE 100  R$         10,30   R$    1.030,00  

20 

Broca Diamantada Esférica 1012HL. Haste com 
listra azul ou branca. HL (Haste Longa). Alta 

rotação. Confeccionada em aço e impregnada com 
diamantes naturais através de eletrólise em 

embalagem esterilizada por raios gama. 
Embalagem c/ 1 unidade. 

UNIDADE 120  R$           7,57   R$       908,40  
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21 

Broca Diamantada Esférica 1014HL. Haste com 
listra azul ou branca. HL (Haste Longa). Alta 

rotação. Confeccionada em aço e impregnada com 
diamantes naturais através de eletrólise em 

embalagem esterilizada por raios gama. 
Embalagem c/ 1 unidade. 

UNIDADE 80  R$           5,88   R$       470,40  

22 

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA  ALTA ROTAÇÃO 
1011.  Produzidas em aço inoxidável grau 

cirúrgico, e diamantadas através de processo 
eletroquímico único, que confere maior 

resistência na aderência do aço inoxidável com o 
diamante, bem como maior dureza do mesmo, 
aumentando a vida útil da ponta diamantada. 

Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. Indicada p/ 
o preparo cavitário, corte em profundidade, 

remoção de tecido cariado e pediatria. 
Embalagem com broca esterilizada. 

UNIDADE 100  R$           7,71   R$       771,00  

23 

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N* 1013. 
Confeccionada em aço e impregnada com 

diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama.Haste com 

listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 100  R$           5,08   R$       508,00  

24 

BROCA ESFÉRICA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 
N° 2. Blister c/ 6 unidades. Broca de baixa rotação 
produzida em aço inoxidável carbono com lâminas 
lisas, 22,5mm de comprimento. Tamanho: 10 Nº 

2. arca sugerida: Dentsply/Maillefer ou 
equivalente. 

CAIXA 200  R$         20,50   R$    4.100,00  

25 

BROCA ESFÉRICA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 
N° 5. Blister c/ 6 unidades. Broca de baixa rotação 
produzida em aço inoxidável carbono com lâminas 
lisas, 22,5mm de comprimento. Tamanho: 16 Nº 

5. arca sugerida: Dentsply/Maillefer ou 
equivalente. 

CAIXA 40  R$         20,50   R$       820,00  

26 

BROCA ESFÉRICA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 
N° 6 . Blister c/ 6 unidades. Broca de baixa rotação 
produzida em aço inoxidável carbono com lâminas 
lisas, 22,5mm de comprimento. Tamanho: 18 Nº 

6. Marca sugerida: Dentsply/Maillefer ou 
equivalente. 

CAIXA 40  R$         20,50   R$       820,00  

27 

BROCA GATES GLIDDEN 32MM Nº 1 PARA 
CONTRA ÂNGULO. Produzida em aço carbono, de 
baixa rotação com 32mm de comprimento. Ponta 
guia: 19mm. Tamanho 1: 0,50mm. Indicadas como 
auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui uma ponta guia que auxilia no 
procedimento. Blister c/ 6 unidades c/ 32mm de 

comprimento cada, tamanho 1 = 0,50mm. 

CAIXA 10  R$         75,03   R$       750,30  

28 

BROCA GATES GLIDDEN 32MM Nº 2 PARA 
CONTRA ÂNGULO. Produzida em aço carbono, de 
baixa rotação com 32mm de comprimento. Ponta 
guia: 19mm. Tamanho 2: 0,70mm. Indicadas como 
auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui uma ponta guia que auxilia no 
procedimento. Blister c/ 6 unidades c/ 32mm de 

comprimento cada, tamanho 2 = 0,70mm. 

CAIXA 10  R$         88,50   R$       885,00  
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29 

BROCA GATES GLIDDEN 32MM - Nº 3 PARA 
CONTRA ÂNGULO. Produzida em aço carbono, de 
baixa rotação com 32mm de comprimento. Ponta 
guia: 15mm. Tamanho 3: 0,90mm. Indicadas como 
auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais 
radiculares. Possui uma ponta guia que auxilia no 
procedimento. Blister c/ 6 unidades c/ 32mm de 

comprimento cada, tamanho 3 = 0,90mm. 

CAIXA 10  R$         88,50   R$       885,00  

30 

BROCA LARGO PEESO 32MM Nº 1 PARA CONTRA 
ÂNGULO. Produzida em aço carbono, de baixa 

rotação com 32mm de comprimento. Com ponta 
inativa: 15mm e uma parte ativa mais longa. 

Tamanho 1: 0,70mm. Indicadas como auxiliares do 
preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares e 
também na confecção de espaços para retentores 
intrarradiculares. Altamente cortante. Blister c/ 6 

unidades c/ 32mm de comprimento cada, 
tamanho 1 = 0,70mm. 

CAIXA 10  R$         74,83   R$       748,30  

31 

Broca Largo Peso 32mm Nº 2 para contra ângulo. 
Produzida em aço carbono, de baixa rotação com 

32mm de comprimento. Com ponta inativa: 15mm 
e uma parte ativa mais longa. Tamanho 2: 

0,90mm. Indicadas como auxiliares do preparo 
químico-cirúrgico dos canais radiculares e também 

na confecção de espaços para retentores 
intrarradiculares. Altamente cortante. Blister c/ 6 

unidades c/ 32mm de comprimento cada, 
tamanho 2 = 0,90mm. 

UNIDADE 10  R$         87,30   R$       873,00  

32 

CONE DE GUTA-PERCHA Nº 20. Alta qualidade no 
produto final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a 

imagem em raio X. Usado em endodontia para a 
obturação de canais radiculares. Caixa com 120 
unidades. Marca sugerida: Meta, Injecta, Tanari 

ou equivalente. 

CAIXA 10  R$         21,71   R$       217,10  

33 

CUNHA INTERDENTAL ODONTOLÓGICA EM 
MADEIRA indicada para uso geral em 

procedimentos restauradores com a função 
mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes 

adjacentes, produzida em madeira, sem farpas, 
com formato anatômico da ameia. Embalagem 

com 100 unidades de tamanhos e cores sortidas. 
Marca sugerida: TDV ou equivalente. 

CAIXA 20  R$         24,19   R$       483,80  

34 

CURATIVO DE DEMORA ENDODÔNTICO À BASE DE 
DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Pasta à base de 

hidróxido de cálcio radiopaca, indicada para o 
tratamento dos canais radiculares. Indicada como 

curativo de demora entre seções clínicas, como 
curativo expectante como tampão apical e na 
prevenção das absorções cervicais. Apresenta 

consistência uniforme e cremosa que lhe permite 
escoamento até o ápice e impede a rápida 

reabsorção de cálcio. Hidrossolúvel e pronta para 
uso clínico imediato. Estojo contendo: 2 tubetes 

com 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 2 
tubetes com 2,2g de glicerina. Validade mínima de 

18 meses a partir da data de entrega. 

KIT 6  R$         44,76   R$       268,56  
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35 

Dente de estoque Anterior/Superior modelo 263 
cor 62. Elaborado com resina acrílica crosslinked  

de alta densidade, resistência química e 
fluorescência intramolecular. Embalagem c/ 1 

placa contendo 6 dentes. 

UNIDADE 60  R$         10,27   R$       616,20  

36 

DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO DE RESINA 
COMPOSTA. São disco de poliéster, adesivo, 

microcerdas e borracha de silicone; são feitos de 
feltro natural. São dotados de sistema de encaixe 
rápido que facilita seu acoplamento ao mandril; 

Ausência de partes metálicas; Podem ser 
utilizados em amálgama, resina, metal, ionômero 

de vidro. Embalagem c/ 24 unidades de 8 
mm/12mm, 1 mandril. 

CAIXA 60  R$        43,30   R$    2.598,00  

37 

PONTA KIT ACABAMENTO DE RESINA SORTIDO. 
Polidores de silicone para acabamento e 

polimento em resina composta, amálgama e 
ionômero de vidro. Encontra-se em três diferentes 
formatos. Sistema de encaixe rápido no mandril. 

Composição: borracha de silicone e óxido de 
zinco. Kit com 24 pontas e 1 mandril. Marca 

sugerida: Optimize TDV ou equivalente 

KIT 28  R$       114,41   R$    3.203,48  

38 

ABRIDOR DE BOCA ADULTO modelo ABRITEC, em 
borracha natural macia e atoxica. Indicado para 
manter a boca do paciente aberta, facilitando e 

proporcionando conforto durante procedimentos 
odontológicos. Material atóxico e esterilizável em 
autoclave à 134°C. , de grande durabilidade. Com 
orifício central para fio dental. Desenvolvida com 

100% de silicone. Embalagem contendo 2 
unidades com tamanhos diferentes: 1 adulto e 1 

infantil. Dimensões: Adulto: 40 x 30 x 20 mm. 

KIT 14  R$         10,26   R$       143,64  

39 

ÁCIDO FOSFÓRICO 37% condicionador para 
esmalte e dentina em gel de base aquosa 

contendo Ácido Fosfórico a 37%, com baixa 
viscosidade e propriedade tixotrópica, cor azul, o 

que permite fácil remoção após o 
condicionamento. Não escorre do local aplicado. 

Seringa com 2,5ml. Embalagem contendo 3 
seringas e 3 ponteiras. Registro na Anvisa. 

Validade mínima de 18 meses a partir da data de 
entrega. Marca sugerida: FGM ou equivalente. 

KIT 50  R$         11,05   R$       552,50  
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ADESIVO DENTINÁRIO UNIVERSAL. Indicado para 
restaurações diretas e indiretas. Pode ser utilizado 
nas diferentes técnicas adesivas: condicionamento 

ácido total, autocondicionante ou 
condicionamento seletivo em esmalte. Baixíssima 
sensibilidade pós-operatória. Adesão em dentina 

úmida ou seca. Tampa Flip-Top que facilita a 
abertura e manuseio do produto.  Vitrebond 
Copolímero: Permite a reidratação das fibras 

colágenas e a formação de uma camada híbrida 
mesmo com a dentina resecada; MDP: Permite 

maior adesão ao esmalte. Utilizado como Primer 
Metálico. Aumenta a adesão na técnica 

autocondicionante. Confere maior longevidade ao 
adesivo (não necessita de refrigeração); Silano: 

Usado como silano nas cerâmicas vítreas 
(feldspáticas e dissilicato de lítio), cerâmicas 

infiltradas por vidro (aluminas) e Lava Zircônia. 
Frasco c/ 5ml. Validade mínima de 18 meses a 

partir da data da entrega. 

UNIDADE 60  R$       226,95   R$  13.617,00  

41 

Agulha Capilary Tips intracanal 0.014 ROXA. 
Autoclavável.  Cânulas de polipropileno com 

comprimento de 25mm flexíveis e cônicas. Cor 
roxa. Utilizadas em combinação com adaptadores 

à vácuo para aspirar fluidos do canal radicular. 
Também para a irrigação de canais radiculares, 
bolsas periodontais ou fístulas. Embalagem c/ 5 

pontas lilás. Marca sugerida: Ultradent ou 
equivalente. 

Emb. 12  R$         15,90   R$       190,80  

42 

AGULHA CAPILARY TIPS 0.019 INTRACANAL 
VERDE. Autoclavável. Cânulas de polipropileno 
com comprimento de 25mm flexíveis e cônicas. 

Cor verde. Utilizadas em combinação com 
adaptadores à vácuo para aspirar fluidos do canal 

radicular. Também para a irrigação de canais 
radiculares, bolsas periodontais ou fístulas 
combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml. 

Embalagem c/ 5 pontas na cor Verde. Marca 
sugerida: Ultradent ou equivalente. 

Emb. 12  R$        15,90   R$       190,80  

43 

Agulha Modelo Endo Eze irrigator intracanal 
amarela. Agulha fina, metálica e arredondada (27 

ga, 0,40 mm) com extremidade anti-obturação 
única. A ponta apresenta ventilação de um dos 

lados para irrigação lateral, evitando o perigo da 
extrusão de fluidos através do ápice. 

Comprimento da agulha 25 mm. Marca sugerida: 
Ultradent ou equivalente. Embalagem c/ 5 

unidades. 

Emb. 12  R$         20,90   R$       250,80  

44 

AGULHA MODELO NAVITIPS INTRACANAL COR 
AMARELA. Pontas para levar soluções irrigadoras, 
pastas medicamentosas e cimento endodôntico 
diretamente no terço apical dos dentes. Agulha 
intracanal com diâmetro de 29ga (0,29mm) e 

21mm de comprimento. Flexível, cânula em aço 
inoxidável. Embalagem c/ 5 pontas. Marca 

sugerida: Ultradent ou equivalente. 

Emb. 12  R$         29,56   R$       354,72  
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AGULHA MODELO NAVITIPS INTRACANAL COR 
AZUL. Pontas para levar soluções irrigadoras, 

pastas medicamentosas e cimento endodôntico 
diretamente no terço apical dos dentes. Agulha 
intracanal com diâmetro de 29ga (0,29mm) E 25 

mm de comprimento. Flexível, cânula em aço 
inoxidável. Embalagem c/ 5 pontas. Marca 

sugerida: Ultradent ou equivalente. 

Emb. 12  R$         29,56   R$       354,72  

46 

AGULHA MODELO NAVITIPS INTRACANAL COR 
BRANCA. Pontas para levar soluções irrigadoras, 
pastas medicamentosas e cimento endodôntico 
diretamente no terço apical dos dentes. Agulha 
intracanal com diâmetro de 30ga (0,3mm)  e 17 

mm de comprimento. Flexível, cânula em aço 
inoxidável. Embalagem c/ 5 pontas. Marca 

sugerida: Ultradent ou equivalente. 

Emb. 12  R$        29,23   R$       350,76  

47 

AGULHA MODELO NAVITIPS INTRACANAL COR 
VERDE. Pontas para levar soluções irrigadoras, 

pastas medicamentosas e cimento endodôntico 
diretamente no terço apical dos dentes. Agulha 
intracanal com diâmetro de 30ga (0,3mm) e 27 
mm de comprimento. Flexível, cânula em aço 

inoxidável. Embalagem c/ 5 pontas. Marca 
sugerida: Ultradent ou equivalente. 

Emb. 12  R$         29,56   R$       354,72  

48 

ALGINATO PARA MOLDAGEM elástico; tixotrópico; 
cor verde; massa homogênea e superfícies lisas e 

compactas; desinfecção segura com Sterigum; 
embalado em atmosfera modificada. Tempo de 

trabalho e presas rápidos; Aroma menta; Livre de 
poeira; Absorção rápida da água; Fácil mistura; 
Longa conservabilidade do molde. Embalagem 

com 500 gramas. Validade mínima de 18 meses a 
partir da data da entrega. 

UNID. 10  R$         33,77   R$       337,70  

49 

ALGODÃO EM ROLETES TAMANHO NÚMERO 2 
tamanho adulto em formato  de cilindro 

compactado, embalagem com 100 unidades, não 
estéril, isento de amido e cloro, peso líquido de 

32g. 

Emb. 420  R$           2,66   R$    1.117,20  

50 

Anestésico local injetável cloridrato de 
mepivacaína 3%. Cada ml contem 30mg de 

cloridrato de mepivacaina, inseto de 
metilparabeno, envasado em tubetes de cristal 
com 1,8ml e êmbolos siliconizados, alojados em 

blísteres lacrados com 10 tubetes cada. 
Apresentado em caixa com 50 tubetes. Validade 
mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

CAIXA 44  R$         67,02   R$    2.948,88  

51 

ANESTÉSICO TOPICO (AMINOBENZOATO DE ETILA) 
- GEL. Benzocaína 200mg/g. Sabor menta. Unidade 

com 12g. Marca sugerida: Benzotop (DFL) ou 
equivalente. Validade mínima de 1 ano a partir da 

entrega. 

UNID. 60  R$           6,32   R$       379,20  
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APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR 
MICROBRUSH. É indicado para transferência e 

aplicação de soluções ou produtos de uso 
odontológico em gengiva, dentes ou preparos 

cavitários. As pontas em fibras não-absorventes e 
resistentes à abrasão, mantêm a solução em 

suspensão até que seja aplicada, sem deixar cair. 
Dobram-se facilmente até 90º, o que permite 

aplicação precisa. Caixa (tubo) com 100 
aplicadores no tamanho regular (2.0mm). 

CAIXA 50  R$        14,93   R$       746,50  

53 

AVENTAL BABADOR EM MATERIAL PLÁSTICO 
IMPERMEÁVEL. Tamanho adulto, cor branca. 
Fabricado em Vulcan Film, impermeável. Com 

acabamento branco e velcro. Marca sugerida: Jon 
ou equivalente. 

UNIDADE 140  R$           7,04   R$       985,60  

54 

BABADORES DESCARTÁVEIS PARA USO 
ODONTOLÓGICO. Cor branca, impermeável, 
descartável, tamanho 33 x 48 cm, com frisos 

horizontais que permite a distribuição uniforme 
dos líquidos absorvidos, contendo 1 capa de papel 

e 1 capa de plástico, caixa com 100 unidades. 

CAIXA 100  R$         10,67   R$    1.067,00  

55 

BROCA carbide N* 1/2 FG. Produzidas com 
carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor 

aço inoxidável. Mais resistentes, permitem 
acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua 
utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

Embalagem com broca esterilizada. Unidade 

UNIDADE 80  R$         10,29   R$       823,20  

56 

BROCA CARBIDE Nº. 04 FG. Produzidas com 
carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor 

aço inoxidável. Mais resistentes, permitem 
acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua 
utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

Embalagem com broca esterilizada. Unidade. 

UNIDADE 60  R$           8,52   R$       511,20  

57 

BROCA CARBIDE Nº 2 FG. Produzidas com 
carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor 

aço inoxidável. Mais resistentes, permitem 
acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua 
utilização. Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

Embalagem com broca esterilizada. Unidade. 

UNIDADE 100  R$           8,52   R$       852,00  

58 

BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA N* 1092. 
Confeccionada em aço e impregnada com 

diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama.Haste com 

listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 100  R$           6,43   R$       643,00  

59 

BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA N* 1093. 
Confeccionada em aço e impregnada com 

diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama.Haste com 

listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 100  R$           6,44   R$       644,00  
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BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA N* 1094. Ponta 
com haste azul de granulação normal. (FG) Alta 
rotação. Utilizada em operações rotineiras em 
esmalte, dentina e preparações cavitárias em 
geral. São utilizadas principalmente para se 

conseguir paredes expulsivas e ângulos 
arredondados em cavidades para inlay e onlay de 

porcelana ou resina composta indireta. 
Embalagem c/ 1 unidade. 

UNIDADE 100  R$           6,44   R$       644,00  

61 

BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANO 
N* 1062. Confeccionada em aço e impregnada 

com diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama. Haste 

com listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 100  R$           7,63   R$       763,00  

62 

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N* 1012. 
Confeccionada em aço e impregnada com 

diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama.Haste com 

listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 100  R$           6,77   R$       677,00  

63 

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA N* 1014. 
Confeccionada em aço e impregnada com 

diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama.Haste com 

listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 100  R$           6,91   R$       691,00  

64 

BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO ULTRA 
FINO AR 2135 FF. Confeccionada em aço e 

impregnada com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada por raios 
gama.Haste com listra amarela ou branca. Alta 

rotação. 

UNIDADE 60  R$           6,89   R$       413,40  

65 

BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO ULTRA 
FINO AR 3118 FF. Confeccionada em aço e 

impregnada com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada por raios 
gama.Haste com listra amarela ou branca. Alta 

rotação. 

UNIDADE 60  R$           6,43   R$       385,80  

66 

BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 
3069. Confeccionada em aço e impregnada com 

diamantes naturais através de eletrólise em 
embalagem esterilizada por raios gama. Haste 

com listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNID. 120  R$           7,00   R$       840,00  

67 

BROCA ESFÉRICA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 
N° 1.  Blister c/ 6 unidades. Broca de baixa rotação 
produzida em aço inoxidável carbono com lâminas 
lisas, 22,5mm de comprimento. Tamanho: 8 Nº 1. 
arca sugerida: Dentsply/Maillefer ou equivalente. 

CAIXA 40  R$         23,73   R$       949,20  
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BROCA N*. 1342. Ponta Diamantada Cilíndrica 
Extremidade Plana 1342. Confeccionada em aço e 
impregnada com diamantes naturais através de 
eletrólise em embalagem esterilizada por raios 

gama.Granulação Grossa. Utilizada em operações 
rotineiras em esmalte, dentina e preparações 

cavitárias em geral. Utilizadas para a confecção de 
sulcos de orientação e redução das superfícies 

oclusal, vestibular, lingual e proximais em 
preparos para coroas totais e facetas laminadas. O 
topo em forma de ogiva possibilita a delimitação 

do término marginal chanfrado. São utilizadas 
para desgastar esmalte e dentina. Embalagem c/ 1 

unidade esterilizada. 

UNIDADE 100  R$         10,30   R$    1.030,00  

69 

CARBONO EM FILME PARA ARTICULAÇÃO.Para 
averiguação do equilíbrio oclusal e ajustes de 

restauração.Super fino para maior precisão. Não 
desencadeia reflexos mandibulares, não distorce a 
mordida. Produz marcas consistentemente nítidas 
e fáceis de interpretar. Não forma marcas falsas. 

Estende-se, mas não quebra. Deformação plástica. 
CAIXA CONTENDO 280 UNIDADES. APLICAÇÃO: 

USO ODONTOLÓGICO. Marca sugerida: Accufilm II 
ou equivalente. 

CAIXA 20  R$       145,99   R$    2.919,80  

70 

CARTELA PARA RADIOGRAFIA COM 02 FUROS. 
Usado para cartonar radiografia, possui as 

seguintes características: 11 cm x 8 cm / Papel: Off 
set 240 gramas. Cabeçalho com espaço para nome 

e data. Pacotes com 100 unidades. 

PACOTE 160  R$           9,95   R$    1.592,00  

71 

CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FORRADOR. 
Kit com 1 pasta base de 13g e 1 pasta catalisadora 

de 11g. Indicado para o capeamento pulpar e 
forramento protetor sob materiais restauradores, 

cimentos e outros materiais de base. 
Biocompátivel, não contém eugenol e não inibe a 

presa de resinas autopolimerizáveis ou 
fotopolimerizáveis. Tem coloração semelhante à 

dentina. Fácil de misturar. Validade mínima de 18 
meses a partir da data da entrega. 

KIT 20  R$         24,71   R$       494,20  

72 

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO 
FOTOPOLIMERIZAVEL. Base/forrador para todos 

os tipos de materiais restauradores, selamento de 
fóssulas e fissuras e restauração de pequenas 

cavidades. Seringa antigotejamento (NDT); alta 
resistência à compressão e à força transversal. 

Dispensando misturas. É fotopolimerizável (20s), 
radiopaco e possui liberação contínua de flúor. 
Cor universal opaco. Kit com 2 seringas de 2,5g 
cada. Validade mínima de 18 meses a partir da 

data da entrega. Marca sugerida: Voco ou 
equivalente. 

KIT 8  R$       157,47   R$    1.259,76  
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CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO 
QUIMICAMENTE ATIVADO PARA FORRAÇAO. 

Possui adesão ao esmalte e a dentina. 
Biocompatível. Funciona como ótimo material de 
base para compósitos e amálgamas. Toma presa 
rapidamente e é radiopaco. Kit frasco com pó e 

líquido separados. Contém Fluorsilicato de Sódio 
Cálcio Alumínio, Sulfato de bário, Ácido 

Poliacrílico, Pigmento óxido ferroso, Ácido 
tartárico, água destilada. Frasco de pó (10g) e 

frasco líquido (13ml). Marca sugerida: Vidrion F 
(SS White) ou equivalente. Validade mínima de 18 

meses a partir da data da entrega. 

KIT 12  R$         39,87   R$       478,44  

74 

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO 
QUIMICAMENTE ATIVADO PARA RESTAURAÇÃO. 

Além de possuir comprovada adesão ao esmalte e 
à dentina, tem propriedades anticariogênica. 

Composição: Fluorsilicato de Sódio Cálcio 
Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico e 

pigmentos, Ácido Tartárico, Água Destilada. Os 
pigmentos variam de acordo com a cor do 

produto.Kit frasco com pó e líquido separados. 
Frasco de pó (10g) e frasco líquido (8ml). Cor: U. 

Marca sugerida: Vidrion R (SS White) ou de 
qualidade superior. Validade mínima de 18 meses 

a partir da data da entrega. 

KIT 24  R$        43,17   R$    1.036,08  

75 

CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO 
DE CAVIDADES. Cimento à base de óxido de zinco/ 

sulfato de zinco, destinado para aplicações de 
curto prazo (no máximo uma ou duas semanas), e 

ótimo selador para trabalhos em endodontia - 
onde se faz necessário um vedamento hermético 

da câmara pulpar em relação ao meio bucal. 
Material de preenchimento temporário com 

coloração semelhante a do dente, radiopaco, e de 
endurecimento químico. Composição: óxido de 

zinco/ Sulfato de Zinco-hidratado/ Sulfato de 
Cálcio hemidratado/ Diatomácea da 

terra/copolímero-cloreto de polivinia/ aroma de 
hortelã/Dibutil ftalato. Peso 20 g. Validade mínima 

de 02 anos a partir da data da entrega. 

FRASCO 30  R$         18,44   R$       553,20  
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CIMENTO P/ OBTURACAO DE CANAIS 
RADICULARES A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. 
INDICAÇÕES: Obturação de canais radiculares em 

conjunto com cones de guta percha. 
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: Excelente tempo 

de trabalho; Excelente escoamento nos canais 
radiculares; Boa radiopacidade; Biocompativel; 
Estimula formação de tecidos de reparação na 

região Periapical; Excelente capacidade de 
retenção e vedação obturando perfeitamente 

mesmo os casos mais difíceis; Não contem 
acrílicos ou eugenol; Livre de prata; Pode ser 
utilizado em qualquer técnica de obturação; 

Sensibilidade pós operatória nula; Alta 
estabilidade dimensional. APRESENTAÇÃO: 
Embalagem em papel cartão inviolável com 

embalagem em vidro com 8g de pó e bisnaga 
plástica com 7,5g de resina. Validade de 18 meses 

a partir da data da entrega. 

KIT 12  R$         73,67   R$       884,04  

77 

CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE 
CAVIDADES. Frasco com 100ml de solução de 

gluconato de clorexidina a 2%. Validade mínima 
de 1 ano a partir da data da entrega. 

FRASCO 60  R$         14,13   R$       847,80  

78 
COLGADURA ODONTOLOGICA ISOLADA AVULSA. 

Prendedor Clip em inox para prender 1 
radiografia. 

UNIDADE 60  R$           4,49   R$       269,40  

79 

CONES DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIOS. Atua 
como obturador de canal radicular ( acessório 

para preenchimento). CARACTERÍSTICAS E 
BENEFÍCIOS: Cones acessórios para obturações 

dos condutos rediculares, por meio de técnica de 
condensação lateral ou vertical, à base de 

gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico 
com 28mm de comprimento, matéria prima 

selecionada, alta radiopacidade; Ótima 
estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta 

qualidade no produto final; Facilidade de visualizar 
a imagem em raio x. APRESENTAÇÃO: Caixa com 

120 pontas sortidas. CAIXA SORTIDA COM 
TAMANHOS F, MF E FM OU ML, L E XL. 

CAIXA 5  R$         22,36   R$       111,80  

80 

CONES DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE 
ESTERILIZADOS. Pontas de papel absorventes com 
alto poder de secagem dos condutos radiculares. 

Oferece rigidez adequada, alta resitência à 
desintegração, perfeita conformação e 

estandartização nos padrões ISO de calibres. São 
de conicidade 02, a base de papel filtro, pré-

esterilizadas por raios gama, tem perfeito 
acondicionamento e eliminam a necessidade de 

reesterilização antes do uso, aumentando a 
produtividade e segurança. Embalagem c/ 180 

pontas sortidas, tamanho 15-40. 

CAIXA 20  R$         29,83   R$       596,60  
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CONES DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 
ESTERILIZADOS. Pontas de papel absorventes com 
alto poder de secagem dos condutos radiculares. 

Oferece rigidez adequada, alta resitência à 
desintegração, perfeita conformação e 

estandartização nos padrões ISO de calibres. São 
de conicidade 02, a base de papel filtro, pré-

esterilizadas por raios gama, tem perfeito 
acondicionamento e eliminam a necessidade de 

reesterilização antes do uso, aumentando a 
produtividade e segurança. Embalagem c/ 180 

pontas sortidas, tamanho 45-80. 

CAIXA 20  R$         29,84   R$        596,80  

82 

CUNHA REFLETIVA CAIXA COM 20 UNIDADES. São 
feitas de Cloreto de polivinila (PVC); Tem em dois 
tamanhos (pequena e média); Não necessitam de 

recortes e ou ajustes e garantem a fixação das 
matrizes, proporcionando restaurações livres de 

excesso subgengival e com perfeito contorno; São 
indicadas para uso geral, em procedimentos 

restauradores usando matrizes transparentes. 
Indicadas com a função mecânica de adaptar 
matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. 

Embalagem c/ 20 unidades transparentes sortidas. 

Cx 20  R$         22,19   R$       443,80  

83 

CURATIVO DE DEMORA ENDODÔNTICO À BASE DE 
DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ PMCC. Pasta de 
Hidróxido de Cálcio com Paramonoclorofenol 

Canforado para uso Endodôntico. Indicada para o 
tratamento de canais radiculares. Reúne as 

propriedades da pasta de hidróxido de cálcio com 
as do paramonoclorofenol canforado. O PMCC 

associado à cânfora melhora os resultados clínicos 
em função da sua maior difusibilidade, além de 
atenuar sua ação irritante. Estojo contendo: 2 

tubetes com 2,7g cada de pasta de hidróxido de 
cálcio c/ PMCC e  2 tubetes com 2,2g de glicerina. 
Validade mínima de 18 meses a partir da data de 

entrega. 

CAIXA 6  R$         43,94   R$       263,64  

84 

CURETA PERIODONTAL MODELO GRACEY 11-12. 
Indicada para remoção de cálculo subgengival na 

região mesial dos dentes molares. Em aço inox 
AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Marca 

sugerida: Hu-Friedy ou equivalente. 

UNIDADE 10  R$         51,63   R$       516,30  

85 

ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE 
MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 
para uso exclusivo via injeção por infiltração ou 
por bloqueio de nervo. ENVASADO EM TUBETES 

DE CRISTAL COM 1,8ML E ÊMBOLOS 
SILICONIZADOS, ALOJADOS EM BLÍSTERES 

LACRADOS COM 10 TUBETES CADA. 
APRESENTADO EM CAIXA COM 50 TUBETES. 

Validade mínima de 18 meses a partir da data de 
entrega. 

CAIXA 70  R$        68,88   R$    4.821,60  
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86 

BANDA MATRIZ ODONTOLOGICA Nº7 de aço inox 
7mm de largura por 0,5m de comprimento. 

Acondicionada em estojo plástico na cor azul, 
utilizadas para reconstrução dental. Possui uma 

superfície uniforme. Suas bordas não machucam o 
paciente, é de fácil aplicação e remoção sem 

danificar a restauração. Indicado para 
reconstrução de dentes posteriores. Promove o 

contorno proximal, sendo rígido o suficiente para 
não se descolar durante a condensação do 

amálgama. Marca sugerida: Injecta, Maquira ou 
equivalente. 

UNIDADE 120  R$           1,65   R$       198,00  

87 

BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO FINO 
AR 3118 F. Confeccionada em aço e impregnada 
com diamantes naturais através de eletrólise em 

embalagem esterilizada por raios gama.Haste com 
listra azul ou branca. Alta rotação. 

UNIDADE 60  R$           7,32   R$       439,20  

88 

BROCA ESFÉRICA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 
N° 3.  Blister c/ 6 unidades. Broca de baixa rotação 
produzida em aço inoxidável carbono com lâminas 
lisas, 22,5mm de comprimento. Tamanho: 12 Nº 

3. arca sugerida: Dentsply/Maillefer ou 
equivalente. 

CAIXA 160  R$         21,14   R$    3.382,40  

89 

BROCA ESFÉRICA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO 
N° 4.  Blister c/ 6 unidades. Broca de baixa rotação 
produzida em aço inoxidável carbono com lâminas 
lisas, 22,5mm de comprimento. Tamanho: 14 Nº 

4. arca sugerida: Dentsply/Maillefer ou 
equivalente. 

CAIXA 40  R$         20,50   R$       820,00  

90 

Dente de estoque Anterior/Superior modelo 3P 
cor 62. Elaborado com resina acrílica crosslinked 

de alta densidade, resistência química e 
fluorescência intramolecular. Embalagem c/ 1 

placa contendo 6 dentes. 

UNIDADE 60  R$          7,81   R$       468,60  
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ANEXO III 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/_____ 

PREGÃO SRP Nº 77/2015 

PROCESSO Nº 23090.011076/2015-99 

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 77/2015, 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 
Material Odontológico para atender às necessidades Da Coordenadoria de Saúde da 
Universidade Federal de Lavras, durante o período de 12 meses, a partir da data de sua 
assinatura, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 77/2015, com especificações, quantitativos 
estimados e preços máximos admitidos abaixo discriminados: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
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 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 77/2015.  

 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 77/2015, 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 77/2015, 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. 

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. 
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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 15 (quinze) 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 77/2015. 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 conseqüente aceitação pelo solicitante  

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 
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. 
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 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 pelo solicitante, 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 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. 
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 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 
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.; 
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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.  

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 
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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.   

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 13.1. Integram a presente Ata, o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 77/2015e seus 
Anexos e a PROPOSTA da empresa que apresentou o menor preço na etapa de lances. 

   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MATERIAIS 
 

PARECER nº 221/2015/GAB/PFUFLA/PGF/AGU 

E, assim, por estarem justas e acordes, firmam o presente Instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo 
nomeadas e subscritas.  

 

Lavras, ___ de _______________ de 2015. 

 

 

André Vital Saúde 
Pró-Reitor de Planejamento e Gestão 

 
 
 
 
 

______________________________ 

(Cargo ou Função) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1) ___________________________________  

Nome: 

CPF: 

2) ___________________________________  

     Nome: 

      CPF 

 


