
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TEC NOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Exclusivo para ME/EPP 

PREGÃO SRP Nº 16/2017 

Processo Administrativo n.° 23063.0000855/2017-49 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ, por meio da Divisão de Licitações e Contratos (DILCO), sediado na Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, do Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 29.05.2017 

Horário: 11:00h (horário de Brasília-DF). 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br    

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de 
material de consumo para manutenção predial para o Campus Petrópolis do 
CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


1.2. A licitação será dividida em itens e grupos de itens, conforme tabela constante 
do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
itens ou grupos forem de seu interesse; devendo, todavia, em caso de 
participação em grupo, oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 
licitação. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação 
de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável 
por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de 
pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 
§3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas 
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488 de 2007 e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.3.2. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


 

4.3.3.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.3.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, por não 
envolver aquisições de grande vulto e/ou de alta complexidade 
técnica.   

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

4.4.1.  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, e suas alterações, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

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

4.5.1.   que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital; 

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

4.5.3.   que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição.  

4.5.4.  que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5. ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 



5.6.1. Valor unitário do item, em Real (R$) e com 02 (duas) casas decimais; 

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  

5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia. 

5.7. Não serão aceitas informações com expressão “conforme o Edital” ou 
equivalentes, constituindo sua utilização motivo para recusa das propostas pelo 
Pregoeiro. 

5.8. No detalhamento do objeto, quanto à marca, modelo ou fabricante, deverá 
ser apresentada somente uma opção e serão recusadas as propostas 
contendo alternativas diversas. 

5.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 
registrado. 

5.10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, forem omissas, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações exigidas no Termo de Referência. 

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

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

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

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, em Real (R$) e 
com 02 (duas) casas decimais. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 



 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

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

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante.  

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes.  

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances.  

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance 
por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 
Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de 
apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
de classificação. 

6.15. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 
bem classificado. 

6.15.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará 
o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 



7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 
razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 
a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital. 

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

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

7.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas 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 (inciso IV, art. 13, Decreto nº 
5.450/05). 



 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1.  SICAF; 

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

8.1.3.   Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

8.1.4.   Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU; 

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

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

8.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista 
conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

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

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


8.3.1. Habilitação jurídica:  

8.3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro  Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

8.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.3.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

8.3.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

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

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

8.3.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

8.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.3.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br;


 

8.3.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

8.3.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 
n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 
e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes em meio digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo razoável para tanto, 
estabelecido pelo Pregoeiro no chat, sob pena de inabilitação. Somente 
mediante autorização do Pregoeiro, e em caso de indisponibilidade do sistema, 
será aceito o envio da documentação por meio do e-mail  
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no título 
do e-mail). 

8.5.1. Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, os documentos serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise. 

8.5.2.  O endereço para envio dos documentos originais será determinado pelo 
Pregoeiro no “chat”. 

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

8.6. Havendo alguma restrição no que tange e à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá 
ser prorrogado por igual período,  a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.6.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

8.7. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, 
em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos, comprovando sua idoneidade. 

8.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

mailto:licitacoes@cefet-rj.br


8.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou 
não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

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

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo estipulado pelo pregoeiro no chat e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

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

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



 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema 
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 

12.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata 
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  



13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-
la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro 
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 
indicação do licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços 
iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante 
a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, 
preços registrados e demais condições. 

14. DA NOTA DE EMPENHO EQUIVALENTE AO TERMO DE CONTRATO 

14.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 
registrado receberá, por meio eletrônico, link do portal da transparência da 
Nota de Empenho referente à contratação. O prazo de vigência da 
contratação é de 12 (doze) meses, contados do recebimento da Nota de 
Empenho. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela 
contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público.  

14.3. Antes da emissão da Nota de Empenho, a Administração realizará consulta 
“on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

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

14.4. Se o adjudicatário, no ato do recebimento da Nota de Empenho, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se ao aceite, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 

15. DO PREÇO 

15.1. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e 
no Decreto nº 7.892, de 2013. 



 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência.  

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada.  

18.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade 
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   



18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 
não regularize sua situação junto ao SICAF.   

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com a contratada inadimplente no SICAF.  

18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e suas alterações, não 
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido 
previsto na referida Lei Complementar. 

18.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa 
de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, no momento posterior à 
homologação no Sitema, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor 
classificado. 



 

19.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor 
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da 
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

19.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada 
nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no 
certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

20.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato  decorrente da ata de registro de preços; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

20.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto 
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

20.2. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto nº 7,892, de 2013, o 
licitante/adjudicatário que, injustificadamente, se recusar a assinar a ata de 
registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

20.3.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 



20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no título 
do e-mail) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Térreo - Maracanã - RJ - CEP 20.271-110, das 
10h às 16h na Seção de Protocolo do CEFET/RJ. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis 
para consulta por qualquer interessado. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

mailto:licitacoes@cefet-rj.br


 

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 
Maracanã – RJ (Departamento de Administração), nos dias úteis, no horário 
das 10h às 12h e das 13h às 16h, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.10.2. ANEXO II - Modelo de Proposta; 

22.10.3. ANEXO III – Dados Cadastrais da Empresa; 

22.10.4. ANEXO IV – Ata de Registro de Preços. 

 

 

Rio de Janeiro, ......... de ................................. de 2017. 

 

 

 

Assinatura da autoridade competente 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br


 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO SRP Nº 16/2017 

Processo Administrativo n.° 23063.0000855/2017-49 

 

1. DO OBJETO 
1.1. Aquisição de material de consumo para manutenção predial para o Campus 

Petrópolis do CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento. 

 
GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. Valor  

UNIT. 
Valor 

TOTAL 

1 

1 Abraçadeira de nylon ( Fita Hellerman) 
200 x 2,5 mm Branca.  

 
Pacote 

             
100 

           
           

0,11  

                              
11,00 

2 

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 
FITA, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, SEMI FLEXIVEL, 
COM TRAVA DE PARAFUSO, 
COMPRIMENTO: 100MM  

 
Pacote 

             
5  

           
            

2,54  

                            
   12,70 

3 ABRAÇADEIRA FITA PERFURADA, 
19MM X 15M 

 
Pacote 

             
3 

           
           

60,58  

                            
  181,74 

4 

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 
FITA, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, SEMI FLEXIVEL, 
COM TRAVA DE PARAFUSO, 
COMPRIMENTO: 150MM  

Pacote              
5  

           
0,42  

                              
2,10 

5 

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 
FITA, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, SEMI FLEXIVEL, 
COM TRAVA DE PARAFUSO, 
COMPRIMENTO: 200MM  

Pacote              
5  

           
0,63  

                      
3,15 



 

 

 
6 

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO 
FITA, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, SEMI FLEXIVEL, 
COM TRAVA DE PARAFUSO, 
COMPRIMENTO: 300MM  

Pacote              
5  

          
0,28  

                             
1,40 

7 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA, 
LARGURA 8MM  Pacote              

5  
           

1,22  
                           

6,10  

2 

8 ALICATE BICO MEIA-CANA CURTO 
COM CORTE 6 POLEGADAS.  Unidade            

4  
               

13,18  
                                                       

52,72  

9 

ALICATE DE CORTE, MATERIAL 
FORJADO EM AÇO CROMO 
VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, 
MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO 
CABO ISOLADO, USO INDUSTRIAL, 
TIPO PROFISSIONAL, 
COMPRIMENTO 6 POLEGADAS.  

Unidade            
4  

               
12,50  

                                                
50,00  

10 

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 
Alicate de Corte Diagonal pequeno 5 
polegadas. CARACTERÍSTICAS: - 
Alicate de Corte Rente; - Sistema de 
pressão para manuseio suave; - 
Lâminas de corte afiadas; - Cabo 
antiestático de plástico; - Compacto, 
leve e fácil de manusear; - Ideal para 
corte de fios finos, arames finos e 
também retirar rebarbas em plástico.  

Unidade            
4  

               
21,79  

                                                       
87,16  

11 ALICATE DE PRESSÃO 10 
POLEGADAS COM BICO RETO.  

Unidade            
1  

               
31,27  

                                                       
31,27  

12 

ALICATE UNIDADEIVERSAL MÉDIO, 
MATERIAL FORJADO EM AÇO 
CROMO VANÁDIO, TIPO RETO, 
MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO 
CABO ISOLADO 750 VOLTS, TIPO 
CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 
POLEGADAS.  

Unidade            
4  

               
12,98  

                                                       
51,92  

13 
Alicate-Pinça de bico reto;com ilhós de 
trava; tipo 3ª mão; ponta bico de pato; 
garantia:  

Unidade            
4  

               
17,77  

                                                       
71,08  

3 

14 BROCA DE AÇO RÁPIDO 1MM.  Unidade         
10  

                  
7,13  

                                                       
71,30  

15 BROCA DE AÇO RÁPIDO 3,2 (1/8 DE 
POLEGADA).  

Unidade         
10  

                  
2,31  

                                                       
23,10  

16 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 
TAMANHO: 1"  

Unidade         
10  

                  
6,43  

                                   
64,30  

17 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 
TAMANHO: 1/2"  

Unidade         
10  

               
10,55  

                                                    
105,50  

18 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 
TAMANHO: 3/4"  

Unidade         
10  

               
4,26  

                                                       
42,60  

19 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 
TAMANHO: 3/8"  

Unidade         
10  

                  
3,11  

                                                       
31,10  

20 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 
TAMANHO: 5/8"  

Unidade         
10  

                  
3,36  

                                                       
33,60  

21 BROCA CHATA PARA MADEIRA, 
TAMANHO: 7/8"  

Unidade         
10  

                  
4,99  

                                               
49,90  

22 BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA 
METAL, TAMANHO: 4MM  

Unidade         
10  

               
20,00  

                                                    
200,00  

23 BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA 
METAL, TAMANHO: 5MM  

Unidade         
10  

                 
6,16  

                                                       
61,60  



24 BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA 
METAL, TAMANHO: 6MM  

Unidade         
10  

                  
8,65  

                                                       
86,50  

25 BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA 
METAL, TAMANHO: 7MM  

Unidade         
10  

               
10,66  

                                                    
106,60  

26 BROCA PARA CONCRETO, PAREDE 
E PISO, TAMANHO: 10MM  

Unidade         
10  

                  
3,89  

                                 
38,90  

27 BROCA PARA CONCRETO, PAREDE 
E PISO, TAMANHO: 4MM  

Unidade         
10  

                  
2,10  

                                                       
21,00  

28 BROCA PARA CONCRETO, PAREDE 
E PISO, TAMANHO: 5MM  

Unidade         
10  

                  
1,75  

                                                       
17,50  

29 BROCA PARA CONCRETO, PAREDE 
E PISO, TAMANHO: 6MM  

Unidade         
10  

                  
7,53  

                                                       
75,30  

30 BROCA PARA CONCRETO, PAREDE 
E PISO, TAMANHO: 7MM  

Unidade         
10  

               
11,00  

                                                    
110,00  

31 BROCA PARA CONCRETO, PAREDE 
E PISO, TAMANHO: 8MM  

Unidade         
10  

                  
3,04  

                                                       
30,40  

32 BROCA PARA MADEIRA, TAMANHO: 
4MM  

Unidade         
10  

                  
1,63  

                                                       
16,30  

33 BROCA PARA MADEIRA, TAMANHO: 
5MM  

Unidade         
10  

                  
1,36  

                                                       
13,60  

34 BROCA PARA MADEIRA, TAMANHO: 
6MM  

Unidade         
10  

                  
1,59  

                                                       
15,90  

35 BROCA PARA MADEIRA, TAMANHO: 
7MM  

Unidade         
10  

                  
2,05  

                                                       
20,50  

36 BROCA PARA MADEIRA, TAMANHO: 
8MM  Unidade         

10  
                  

3,36  
                                           

33,60  

N/A 37 Mandril de aperto rápido para micro 
retifica Dremel 3000. Unidade            

2  
               

67,75  
                                                    

135,50  

4 

38 CHAVE FENDA MÉDIA , MATERIAL 
HASTE AÇO CROMO VANÁDIO 
TREFILADO, BITOLA 3/16 X 6 
POLEGADAS. 

Unidade 

           
4  

                  
3,62  

                                                       
14,48  

39 CHAVE DE FENDA PEQUENA ( 1/8 X 
4 POLEGADAS). Unidade            

4  
                  

3,46  
                      

13,84  
40 CHAVE PHILIPS MÉDIA (3/16X 4 

POLEGADAS). Unidade            
5  

                  
3,65  

                                                       
18,25  

41 

Jogo De chave Allen Longa Niquelada 
Com 25 Peças - Fabricado em 
material resistente.  Acompanha 
suporte plástico para as chaves. 

Unidade 

           
2  

               
44,52  

                                                       
89,04  

42 

Jogo De Chaves De Fenda E Phillips 
Com 7 Peças - Jogo De Chaves De 
Fenda E Phillips Cabo Ergonômico 
Rígido E  Resistente Injetado Em Pvc 
Na Cor Verde Transparente Haste 
Forjada Em Aço Cromo Vanádio Com 
Acabamento Cromado Possui Ponta 
Preta Magnetizada Proporcionado 
Resistência E Fazendo Com Que Não 
Perca O Parafuso Facilmente. Uso 
Profissional 

Unidade 

           
2  

               
60,98  

                                                    
121,96  

43 

Jogo de Formão P/ Artesão com 4 
Peças nos tamanhos: 1/4 1/2 3/4 1.   
Ideal Para Entalhar Madeiras. - 
Lâminas Fabricadas Em Especial Para 
Maior Durabilidade E Resistência.  
Cabo De Madeira - - Material: Ferro, 
Madeira. 

Unidade 

           
2  

               
68,96  

                                                    
137,92  



 

 

 
44 

Kit Jogo Chave Combinada Boca E 
Estrela 6 A 17mm - Medidas iguais na 
boca e na estrela.  Aplicação indicada 
para aperto e desaperto de porcas, 
parafusos quadrados e sextavados.  
Medidas estampadas em alto relevo 
facilitando a identificação da 
ferramenta.  8 Chaves de diferentes 
mm. 

Unidade 2 48,84 97,68 

45 CHAVE PHILIPS PEQUENA (1/8 X 4 
POLEGADAS) Unidade 5                   

2,63  
                                                       

13,15  

5 

46 
BUCHA DE NYLON,COR CINZA, 
TAMANHO: S10 Unidade 

      
100  

                  
0,59  

                                
59,00  

47 
BUCHA DE NYLON,COR CINZA, 
TAMANHO: S5 Unidade 

      
200  

                  
0,67  

                                                    
134,00  

48 
BUCHA DE NYLON,COR CINZA, 
TAMANHO: S6 Unidade 

      
300  

                  
3,04  

                                                    
912,00  

49 
BUCHA DE NYLON,COR CINZA, 
TAMANHO: S7 Unidade 

      
300  

                  
0,47  

                                                    
141,00  

50 
BUCHA DE NYLON,COR CINZA, 
TAMANHO: S8 Unidade 

      
500  

                  
0,80  

                                                    
400,00  

51 
Bucha P/Drywall Kwik Tog 2 

Unidade 
      

300  
                  

0,56  
                                                    

168,00  

52 
Bucha P/Drywall Kwik Tog 3 

Unidade 
      

300  
                  

0,53  
                                                    

159,00  

53 Bucha P/Drywall Kwik Tog 4 Unidade       
300  

                  
0,56  

                                                    
168,00  

54 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 2,5 x 12 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,33  

                                                    
165,00  

55 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 2,5 x 25 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,07  

                                                       
35,00  

56 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 2,8 x 16 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,26  

                                                    
130,00  

57 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 12 mm 

Unidade 

      
500  

               
16,30  

                                                 
8.150,00  

58 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 25 mm 

Unidade 

      
500  

               
21,10  

                                               
10.550,00  

59 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 30 mm 

Unidade 

      
500  

               
33,24  

                                               
16.620,00  



 

 

60 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 40 mm 

Unidade 

      
500  

                  
4,51  

                                                 
2.255,00  

61 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 50 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,07  

                                                       
35,00  

62 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA CHATA, PHILIPS, 
TAMANHO: 4,2 x 30 mm 

Unidade 

      
500  

               
29,93  

                                               
14.965,00  

63 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA FLANGEADA, PHILIPS, 
TAMANHO: 2,5 x 12 mm 

Unidade 

      
500  

               
36,33  

                                               
18.165,00  

64 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA FLANGEADA, PHILIPS, 
TAMANHO: 2,5 x 25 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,10  

                                                       
50,00  

65 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA FLANGEADA, PHILIPS, 
TAMANHO: 2,8 x 16 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,08  

                                                       
40,00  

66 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA FLANGEADA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 12 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,03  

                                                       
15,00  

67 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA FLANGEADA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 25 mm 

Unidade 

      
500  

         
0,17  

                                                       
85,00  

68 

PARAFUSO BICROMATIZADO PARA 
MADEIRA, AUTO-PERFURANTE, 
CABEÇA FLANGEADA, PHILIPS, 
TAMANHO: 3,5 x 30 mm 

Unidade 

      
500  

                  
0,23  

                             
115,00  

69 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
CHATA, PHILIPS, TAMANHO: S10 Unidade 

      
500  

                  
0,10  

                                                       
50,00  

70 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
CHATA, PHILIPS, TAMANHO: S4 Unidade 

      
500  

                  
0,15  

                                                       
75,00  

71 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
CHATA, PHILIPS, TAMANHO: S5 Unidade 

      
500  

                  
1,48  

                                               
740,00  

72 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
PANELA, PHILIPS, TAMANHO: S10 Unidade 

      
500  

                  
0,20  

                                                    
100,00  

73 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
PANELA, PHILIPS, TAMANHO: S4 Unidade 

      
500  

                  
0,12  

                                                       
60,00  

74 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
PANELA, PHILIPS, TAMANHO: S5 Unidade 

      
500  

                  
0,11  

                                                       
55,00  

75 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
PANELA, PHILIPS, TAMANHO: S6 Unidade 

      
500  

                  
0,08  

                                                       
40,00  

76 
PARAFUSO COM BUCHA, CABEÇA 
PANELA, PHILIPS, TAMANHO: S7 Unidade 

      
500  

            
0,36  

                                                    
180,00  



 

77 
PARAFUSO PARA DRYWALL, COR 
PRETO, TAMANHO: 3,5 X 12 MM Unidade 

      
500  

                  
0,04  

                                                       
20,00  

78 
PARAFUSO PARA DRYWALL, COR 
PRETO, TAMANHO: 3,5 X 25 MM Unidade 

      
500  

                  
0,05  

                                                       
25,00  

79 
PARAFUSO PARA DRYWALL, COR 
PRETO, TAMANHO: 3,5 X 30 MM Unidade 

      
500  

                  
0,07  

                                                       
35,00  

80 
PARAFUSO PARA DRYWALL, COR 
PRETO, TAMANHO: 3,5 X 35 MM Unidade 

      
500  

                  
0,06  

                                                       
30,00  

6 

81 
Prego de Aço 10 x 10 c/ cabeça - 
Embalagem c/ 1Kg Unidade 

           
1  

                  
8,00  

                                                         
8,00  

82 
Prego de Aço 12 x 12 c/ cabeça - 
Embalagem c/ 1Kg Unidade 

           
1  

                  
9,68  

                          
9,68  

83 
Prego de Aço 15 x 15 c/ cabeça - 
Embalagem c/ 1Kg Unidade 

           
1  

                  
7,21  

                                                         
7,21  

84 
Prego de Aço 17 x 27 c/ cabeça - 
Embalagem c/ 1 Kg Unidade 

           
1  

               
13,72  

                                                       
13,72  

85 
Prego de Aço 18 x 30 c/ cabeça - 
Embalagem c/ 1 Kg Unidade 

           
1  

                  
9,50  

                                               
9,50  

86 
Prego de Aço 6 x 6 c/ cabeça - 
Embalagem c/ 1Kg Unidade 

           
1  

                  
7,98  

                                                         
7,98  

7 

87 
ESCÁPULA COM BUCHA, 
TAMANHO: S6 Unidade 

        
30  

                  
3,03  

                                                       
90,90  

88 
ESCÁPULA COM BUCHA, 
TAMANHO: S7 Unidade 

        
30  

                  
0,27  

                                                         
8,10  

89 
ESCÁPULA COM BUCHA, 
TAMANHO: S8 Unidade 

        
30  

                  
1,98  

                                                       
59,40  

90 
GANCHO COM BUCHA, TAMANHO: 
S6 Unidade 

        
50  

                  
2,09  

                                                    
104,50  

91 
GANCHO COM BUCHA, TAMANHO: 
S7 Unidade 

        
50  

                  
5,50  

                                                    
275,00  

92 
GANCHO COM BUCHA, TAMANHO: 
S8 Unidade 

        
50  

                  
0,60  

                                                       
30,00  

N/A 93 
PARAFUSO PARA DRYWALL, COR 
PRETO, TAMANHO: 3,5 X 40 MM Unidade 

      
500  

                  
0,66  

                                                    
330,00  

N/A 94 
Tábua em madeira de lei 1ª qualid. (1" 
x 12"), com 3m, aparelhada Unidade 

        
11  

               
20,15  

                                                    
221,65  

N/A  95 

Assento para vaso sanitário produzido 
Em Polipropileno, Possui Sobretampa 
Brilhante E Cobertura Total. COR: 
Branca 

Unidade 

           
5  

               
12,18  

                                                       
60,90  



 

 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 

96 
Cadeado de latão maciço c/ haste em 
aço endurecido 25mm   - Acompanha  
duas chaves de latão 

Unidade 
        

30  
                  

7,21  
                                      

216,30  

97 
Cadeado de latão maciço c/ haste em 
aço endurecido 30mm   - Acompanha  
duas chaves de latão 

Unidade 
        

30  
               

17,16  
                                                    

514,80  

98 
Cadeado de latão maciço c/ haste em 
aço endurecido 35mm   - Acompanha  
duas chaves de latão 

Unidade 
        

30  
               

11,06  
                                                    

331,80  

99 
Cadeado de latão maciço c/ haste em 
aço endurecido 40mm   - Acompanha  
duas chaves de latão 

Unidade 
        

15  
               

13,63  
                                                    

204,45  

100 
Cadeado de latão maciço c/ haste em 
aço endurecido 45mm   - Acompanha  
duas chaves de latão 

Unidade 
        

15  
               

13,63  
                                                    

204,45  

9 

101 PORTA CADEADO, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, TAMANHO: 115MM Unidade         

20  
                  

2,38  
                                                       

47,60  

102 PORTA CADEADO, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, TAMANHO: 50MM Unidade         

20  
                  

5,24  
                                                    

104,80  

103 PORTA CADEADO, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, TAMANHO: 70MM Unidade         

20  
                  

4,40  
                      

88,00  

104 PORTA CADEADO, MATERIAL AÇO 
GALVANIZADO, TAMANHO: 80MM Unidade         

20  
                  

4,49  
                                                       

89,80  

10 

105 

Fechadura de sobrepor para portão  
tetrachave , com 2 chaves, fabridaca 
em:  aço inox, latão e zamac 5 ; 
medida: profUnidadedidade da caixa – 
100mm, espessura da caixa - 22 mm,  
comprimento da caixa - 8 mm, largura 
da testa - 42mm, distância da testa ao 
centro da maçaneta - 50mm, distância 
entre furos de fixação da testa – 
62mm, diâmetro do cilindro - 32mm, 
largura da castanha - 42mm, 
comprimento da castanha - 80mm, 
profUnidadedidade da castanha - 
22mm, distância entre os furos de 
fixação da castanha – 62mm 

Unidade 

           
6  

               
34,51  

                                                    
207,06  

106 

Fechadura de sobrepor para portão 
tipo yale, com 2 chaves, fabridaca em: 
Aço inox, latão e zamac 5 ; medida: 
profUnidadedidade da caixa – 100mm, 
espessura da caixa - 22 mm,  
comprimento da caixa - 8 mm, largura 
da testa - 42mm, distância da testa ao 
centro da maçaneta - 50mm, distância 
entre furos de fixação da testa – 
62mm, diâmetro do cilindro - 32mm, 
largura da castanha - 42mm, 
comprimento da castanha - 80mm, 
profUnidadedidade da castanha - 
22mm, distância entre os furos de 
fixação da castanha – 62mm 

Unidade 

        
10  

               
44,04  

                                                    
440,40  

107 

FECHADURA PARA PORTA 
EXTERNA, MAÇANETA E CILINDRO 
EM ZAMAC, ESPELHO EM AÇO 
INOXIDÁVEL, COM 2 CHAVES TIPO 
YALE 

Unidade 

        
20  

               
41,54  

                                                    
830,80  



 

N/A 108 
Cadeado de latão maciço c/ haste em 
aço endurecido 50mm   - Acompanha  
duas chaves de latão 

Unidade 
        

10  
               

18,66  
                                                    

186,60  

11 

109 
ELEMENTO FILTRANTE PARA 
BEBEDOURO LIBELL,  CÓDIGO BAG 
40. 

Unidade 
           

5  
               

37,66  
                                                    

188,30  

110 
ELEMENTO FILTRANTE PARA 
PURIFICADOR DE ÁGUA -  MASTER 
FRIO 

Unidade 
           

5  
               

39,36  
                                                    

196,80  

111 

ELEMENTO FILTRANTE PARA 
PURIFICADOR DE ÁGUA- MARCA 
LIBELL  ACQUA FLEX  - TRIPLA 
FILTRAGEM(MANTA 
MICROTEXTURIZADA, DOLOMITA E 
CARVÃO ATIVADO) 

Unidade 

           
5  

               
25,53  

                                                    
127,65  

 
 

12 
 
 
 

112 Cimento CPII, embalagem com 50kg Unidade            
2  

               
33,33  

                                                       
66,66  

113 
AREIA LAVADA, ENSACADA EM 
SACO PLÁSTICO PRETO COM 20 
KG 

Unidade 
        

10  
                  

2,48  
                                                       

24,80  

114 Azulejo branco nas medidas 15,4 X 
15,4 cm - espessura de 0,4 cm Unidade            

5  
               

13,00  
                                                       

65,00  

 
13 

 
 

 

115 Desempenadeira de Madeira Cedrinho 
14 X 24 Cm Unidade            

3  
                  

6,19  
                                                       

18,57  

116 

DESEMPENADEIRA LISA, 
MATERIAL AÇO GALVANIZADO, 
TAMANHO APROXIMADO: 26 X 12 
CM 

Unidade 

           
3  

                  
4,70  

                                                       
14,10  

117 
DESEMPENADEIRA LISA, 
MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 
APROXIMADO 26 X 12 CM 

Unidade 
           

3  
                  

8,89  
                                                       

26,67  

118 
DESEMPENADEIRA LISA, 
MATERIAL PLASTICO, TAMANHO 
APROXIMADO 26 X 12 CM 

Unidade 
           

3  
                  

7,85  
                                                       

23,55  

119 ESPÁTULA DE AÇO INOX, 100MM, 
CABO DE PLÁSTICO Unidade            

3  
                  

6,99  
                                                       

20,97  

120 ESPÁTULA DE AÇO INOX, 60MM, 
CABO DE PLÁSTICO Unidade            

2  
               

18,08  
                                                       

36,16  

121 Escova de Aço Base em Madeira e 
aço inoxidável com quatro fileiras Unidade            

3  
                  

5,77  
                                                       

17,31  

14 

122 Massa corrrida acrílica - embalagem 
de 18L, cor: branca Unidade         

15  
             

115,83  
                                                 

1.737,45  

123 Massa corrida, pva - embalagem de 
18L, Cor: branca - composição Unidade         

15  
               

29,83  
                                                    

447,45  

124 
Colher de pedreiro metálica 6" com 
haste curvada e cabo de madeira com 
furo. 

Unidade 
           

2  
                  

7,50  
                                                       

15,00  

125 
Colher de pedreiro metálica 9" com 
haste curvada e cabo de madeira com 
furo. 

Unidade 
           

2  
               

10,85  
                               

21,70  

126 
Colher de pedreiro metálica 7" com 
haste curvada e cabo de madeira com 
furo. 

Unidade 
           

2  
               

15,57  
                                                       

31,14  

N/A 127 

Dispenser Papel Toalha - Interfolha: 2 
ou 3 dobras . Aplicação parede. 
Material: ABS. /Cor branca.  / 
Dimensões mínimas:29 cm (altura) x 
25cm (largura) x 12 cm 
(profUnidadedidade). 

Unidade 

        
15  

               
22,91  

                                                    
343,65  



N/A 128 
FRESA PARA CIRCUITO IMPRESSO 
2,30MM DE DIÂMETRO Unidade 

           
5  

               
21,16  

                                                    
105,80  

N/A 129 
FRESA PARA CIRCUITO IMPRESSO 
0,95MM DE DIÂMETRO Unidade 

           
5  

               
15,94  

                                                       
79,70  

N/A 130 

Corda para mastro de bandeira Corda 
trançada em Polipropileno 100% 
virgem, de altíssima qualidade, 
extremamente resistente, usado em 
Ambiente Interno ou Externo, 
fabricado com fios com proteção UV. 
Espessura: 5mm rolo com 100m 

Unidade 

           
1  

               
24,83  

                                                       
24,83  

15 

131 
CORRENTE DE ELO LONGO, 
MATERIAL AÇO GALVANIZADO, 
5MM 

Unidade 
           

3  
               

13,66  
                                                       

40,98  

132 
Corrente Para pendurar 
Lustre/luminaria 1,6mm Unidade 

        
20  

                  
8,44  

                                                    
168,80  

133 

CORDA TRANÇADA 
MULTIFILAMENTO, MATERIAL 
POLIPROPILENO, ESPESSURA: 
12MM, ROLO COM 30M 

Unidade 

           
1  

                  
4,22  

                                                         
4,22  

134 
CORRENTE DE ELO LONGO, 
MATERIAL AÇO GALVANIZADO, 
3MM 

Unidade 
           

3  
          

5,57  
                                                       

16,71  

N/A 135 Grafite - spray - lubrificante seco - 
200ml Unidade         

13  
                  

8,30  
                                                    

107,90  

N/A 136 
Kit de Guarnição lisa de madeira para 
os 2 lados com 7 cm p/ porta de 80 x 
2,10m. 

Unidade 
        

50  
               

27,25  
                                                 

1.362,50  

N/A 137 

 Jogo de pontas para parafusadeira 
com 10 peças  (BIT)  Fabricadas em 
aço cromo vanádio Contém 10 peças 
de 50mm, com medidas: 5 pontas 
phillips: PH2 5 pontas fenda: 0.8x5.5  

Unidade 

           
1  

               
88,87  

                                                       
88,87  

N/A 138 

Tinta acrílico Premium Semibrilho, na 
cor "azul del rey - Referência: Suvinil 
ou equivalente ". (lata de 18litros)                                                                                         
Característica Impermeável e fácil 
limpeza, Acabamento Semibrilho, 
Embalagem 18 Litros, Rendimento Até 
320m² / demão, Diluição 1ª demão de 
20 a 30%, nas demais 10 a 20%. Em 
repinturas 11 a 20% em todas as 
demãos, Secagem Ao toque 2 horas. 
Final 12 horas, Cor : Azul del rey ou 
equivalente. 
Composição química Base de 
emulsão acrílica, Certificação ISO 
9001 e Abrafati, Aplicação Paredes 
internas e externas, Acabamento 
superfície Semi Brilho 
Utilização Ambientes internos e 
externos 

Unidade 

           
5  

               
89,90  

                                                    
449,50  
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139 

Tinta acrílico Premium Semibrilho, na 
cor "branco neve" - Referência: Suvinil 
ou equivalente ". (lata d 18litros)                                                                                          
Característica Impermeável e fácil 
limpeza, Acabamento Semibrilho, 
Embalagem 18 Litros, Rendimento Até 
320m² / demão, Diluição 1ª demão de 
20 a 30%, nas demais 10 a 20%. Em 
repinturas 11 a 20% em todas as 
demãos, Secagem Ao toque 2 horas. 
Final 12 horas, Cor : branco neve ou 
equivalente. Composição química 
Base de emulsão acrílica, Certificação 
ISO 9001 e Abrafati, Aplicação 
Paredes internas e externas, 
Acabamento superfície Semi Brilho 

Unidade 

        
10  

             
294,67  

                                                 
2.946,70  

140 

Tinta acrílico Premium Semibrilho, na 
cor "palha" - Referência: Suvinil ou 
equivalente ". (lata de 18 litros)                                                                                                                      
Característica Impermeável e fácil 
limpeza, Acabamento Semibrilho, 
Embalagem 18 Litros, Rendimento Até 
320m² / demão, Diluição 1ª demão de 
20 a 30%, nas demais 10 a 20%. Em 
repinturas 11 a 20% em todas as 
demãos, Secagem Ao toque 2 horas. 
Final 12 horas, Cor : branco neve ou 
equivalente. Composição química 
Base de emulsão acrílica, Certificação 
ISO 9001 e Abrafati, Aplicação 
Paredes internas e externas, 
Acabamento superfície Semi Brilho 

Unidade 

           
5  

             
185,89  

                                                    
929,45  

141 

Tinta Esmalte Sintético Fosco 
Aplicação: Madeiras e metais. Cor: 
Branco neve fosco - Referência: 
Suvinil ou equivalente - Tamanho: 3,6 
litros Diluição: Madeiras novas 15% 1ª 
demão, demais 10% com aguarráz 
demais superfícies 10% em todas as 
demãos com aguarráz Demãos: Duas 
ou três demãos com intervalo de no 
mínimo de 8 horas Secagem: Ao 
toque 1 a 2 horas final 24 horas 
Rendimento: até 70m² por demão 
Local de aplicação: Exterior ou interior 
madeira e metais 

Unidade 

        
10  

               
93,00  

                                                    
930,00  

142 

Tinta Esmalte Sintético Fosco Aplicação: 
Madeiras e metais. Cor: grafite fosco - 
Referência: Suvinil ou equivalente - 
Tamanho: 3,6 litros Diluição: Madeiras 
novas 15% 1ª demão, demais 10% com 
aguarráz demais superfícies 10% em 
todas as demãos com aguarráz 
Demãos: Duas ou três demãos com 
intervalo de no mínimo de 8 horas 
Secagem: Ao toque 1 a 2 horas final 24 
horas Rendimento: até 70m² por demão 
Local de aplicação: Exterior ou interior 
madeira e metais  

Unidade 

           
5  

             
487,24  

                                                 
2.436,20  



143 

Tinta Esmalte Sintético Acetinado, 
Aplicação: Madeiras e metais. Cor: 
Branco neve - Referência: Suvinil ou 
equivalente - Tamanho: 3,6 litros 
Diluição: Madeiras novas 15% 1ª 
demão, demais 10% com aguarráz 
demais superfícies 10% em todas as 
demãos com aguarráz Demãos: Duas 
ou três demãos com intervalo de no 
mínimo de 8 horas Secagem: Ao 
toque 1 a 2 horas final 24 horas 
Rendimento: até 70m² por demão 
Local de aplicação: Exterior ou interior 
madeira e metais - 

Unidade 

           
3  

               
74,99  

                                                    
224,97  

144 

Tinta Esmalte Sintético Acetinado, 
Aplicação: Madeiras e metais. Cor: 
grafite - Referência: Suvinil ou 
equivalente - Tamanho: 3,6 litros 
Diluição: Madeiras novas 15% 1ª 
demão, demais 10% com aguarráz 
demais superfícies 10% em todas as 
demãos com aguarráz Demãos: Duas 
ou três demãos com intervalo de no 
mínimo de 8 horas Secagem: Ao 
toque 1 a 2 horas final 24 horas 
Rendimento: até 70m² por demão 
Local de aplicação: Exterior ou interior 
madeira e metais - 

Unidade 

           
2  

               
37,86  

                                                       
75,72  

145 

Tinta Esmalte Sintético Brilho 
Premium. Aplicação: Madeiras e 
metais  Acabamento: Brilhante. Cor: 
Grafite. Referência: Suvinil ou 
equivalente Tamanho: 3,6 litros 
Diluição: Madeiras novas 15% 1ª 
demão, demais 10% com aguarráz 
demais superfícies 10% em todas as 
demãos com aguarráz Demãos: Duas 
ou três demãos com intervalo de no 
mínimo de 8 horas Secagem: Ao 
toque 1 a 2 horas final 24 horas 
Rendimento: até 70m² por demão 
Local de aplicação: Exterior ou interior 
madeira e metais - 

Unidade 

           
2  

               
49,99  

                                                       
99,98  
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146 

Rolo  de Lã  de Carneiro com cabo - 
tamanho 15cm - Composição: lã de 
carneiro. Altura da lã: 13mm - 
AplicaçãoSuperfícies lisas, 
UtilizaçãoTintas látex e acrílica. 

Unidade 

        
10  

                  
8,28  

                                                       
82,80  

147 

Rolo de Espuma 15cm  - Espuma de 
poliéster - Alto rendimento, podendo 
ser lavado com água e resistente a 
solventes 

Unidade 

        
10  

                  
3,00  

                                                       
30,00  

148 

Rolo de Espuma 23cm  - Espuma de 
poliéster - Alto rendimento, podendo 
ser lavado com água e resistente a 
solventes 

Unidade 

        
20  

                  
6,04  

                                                    
120,80  

149 

Rolo de Espuma 9cm  - Espuma de 
poliéster - Alto rendimento, podendo 
ser lavado com água e resistente a 
solventes 

Unidade 

        
10  

                  
5,98  

                                                       
59,80  



 

 
 
 
 

150 

Rolo de Fita Plástica Para 
Demarcação De Área - 
Especificações: Preto E Amarelo -  
Zebrada 70mm X 100m 

Unidade 

        
10  

                  
4,11  

                                                       
41,10  

151 

Rolo de Lã de Carneiro com cabo - 
tamanho 23cm - Composição: lã de 
carneiro. Altura da lã: 13mm - 
AplicaçãoSuperfícies lisas, 
UtilizaçãoTintas látex e acrílica. 

Unidade 

        
20  

             
2,62  

                                                       
52,40  

152 

Rolo de Lã de Carneiro com cabo - 
tamanho 9cm - Composição: lã de 
carneiro.  Aplicação em Superfícies 
lisas, Utilização: Tintas látex e acrílica. 

Unidade 

        
10  

           
4,63  

                                                       
46,30  
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153 
PINCEL PARA MADEIRA, MACIO, 
TAMANHO: 1" Unidade 

      
500  

                  
4,20  

                                                 
2.100,00  

154 
PINCEL PARA MADEIRA, MACIO, 
TAMANHO: 2" Unidade 

      
500  

                  
4,16  

                                                 
2.080,00  

155 
PINCEL PARA MADEIRA, MACIO, 
TAMANHO:  Unidade 

      
500  

                  
7,50  

                               
3.750,00  

156 
PINCEL PARA PAREDE, TAMANHO: 
1" Unidade 

      
500  

                  
9,70  

                                                 
4.850,00  

157 
PINCEL PARA PAREDE, TAMANHO: 
2" Unidade 

      
500  

                  
1,07  

                                                    
535,00  

158 
PINCEL PARA PAREDE, TAMANHO: 
3" Unidade 

      
500  

                  
5,30  

                                                 
2.650,00  

159 
PINCEL PARA PAREDE, TAMANHO: 
4" Unidade 

      
500  

                  
2,35  

                                                 
1.175,00  

160 
BANDEJA PLASTICA PARA TINTA, 
PARA ROLO DE ATÉ 23CM Unidade 

           
3  

                  
4,22  

                                                       
12,66  
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161 

Diluente thinner para tinta  - 
embalagem com 0,9L - Indicado para 
limpeza de ferramentas e diluição de 
tintas esmalte, óleo, vernizes, 
fUnidadedos para metais e 
complementos para madeiras à base 
de resina alquídica. 

Unidade 

        
10  

                  
7,00  

                                                       
70,00  

162 
CORANTE LÍQUIDO A BASE 
D'AGUA, FRASCO COM 50ML, COR: 
AZUL 

Unidade 
        

10  
                  

2,05  
                                                       

20,50  

163 
CORANTE LÍQUIDO A BASE 
D'AGUA, FRASCO COM 50ML, COR: 
OCRE 

Unidade 
        

10  
                  

2,07  
                                                       

20,70  

164 

Tinta Esmalte Sintético Brilho 
Premium. Aplicação: Madeiras e 
metais  Acabamento: Brilhante Cor: 
Branco neve  - Referência: Suvinil ou 
equivalente  - Tamanho: 3,6 litros 
Diluição: Madeiras novas 15% 1ª 
demão, demais 10% com aguarráz 
demais superfícies 10% em todas as 
demãos com aguarráz Demãos: Duas 
ou três demãos com intervalo de no 
mínimo de 8 horas Secagem: Ao 
toque 1 a 2 horas final 24 horas 

Unidade 

        
10  

               
31,00  

                                                    
310,00  



Rendimento: até 70m² por demão 
Local de aplicação: Exterior ou interior 
madeira e metais  

N/A 165 

BATENTE PARA PORTA (CONJ. 03 
PEÇAS) MATERIAL MADEIRA 1ª 
QUALIDADE , DIMENSÕES: 
LARGURA 14 CM ,ESPESSURA 
04CM , PARA PORTA DE  80cm x 
2,10m COM ENCAIXE PRONTAS 
PARA MONTAGEM ACEITA 
PINTURA OU VERNIZ 

Unidade 

           
4  

               
95,16  

                         
380,64  

20 

166 
LIXA PARA FERRO, GRÃO 100 

Unidade 
        

10  
                  

1,34  
                                                       

13,40  

167 
LIXA PARA FERRO, GRÃO 120 

Unidade 
        

10  
               

19,30  
                                                    

193,00  

168 
LIXA PARA FERRO, GRÃO 150 

Unidade 
        

10  
                  

1,34  
                                                       

13,40  

169 
LIXA PARA FERRO, GRÃO 80 

Unidade 
        

10  
              

0,42  
                                                         

4,20  

170 
LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 100 

Unidade 
        

10  
                  

0,38  
                                                         

3,80  

171 
LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 120 

Unidade 
        

10  
                  

1,34  
                                                       

13,40  

172 
LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 150 

Unidade 
        

10  
                  

0,30  
                                                         

3,00  

173 
LIXA PARA MADEIRA, GRÃO 80 

Unidade 
        

10  
                  

0,38  
                                                         

3,80  

21 

174 
LIXA PARA MASSA, GRÃO 100, 

Unidade 
        

10  
                  

0,42  
                                                      

4,20  

175 LIXA PARA MASSA, GRÃO 120 Unidade         
10  

                  
0,28  

                                                         
2,80  

176 LIXA PARA MASSA, GRÃO 150 Unidade         
10  

                  
0,28  

                                
2,80  

177 LIXA PARA MASSA, GRÃO 180 Unidade         
10  

                  
0,28  

                                                         
2,80  

178 LIXA PARA MASSA, GRÃO 60 Unidade         
10  

                  
0,42  

                                                         
4,20  

179 LIXA PARA MASSA, GRÃO 80 Unidade         
10  

                  
0,42  

                                                         
4,20  

N/A 180 SERRA COPO PARA MADEIRA, 
COM SUPORTE, TAMANHO: 26MM Unidade            

2  
               

66,69  
                                                    

133,38  
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181 
SERRA COPO PARA MADEIRA, 
COM SUPORTE, TAMANHO: 32MM Unidade 

           
2  

               
25,43  

                                                
50,86  

182 
SERRA COPO PARA MADEIRA, 
COM SUPORTE, TAMANHO: 38MM Unidade 

           
2  

               
71,13  

                                                    
142,26  

183 
SERRA COPO PARA MADEIRA, 
COM SUPORTE, TAMANHO: 45MM Unidade 

           
2  

               
53,04  

                                                    
106,08  

184 SERRA COPO PARA MADEIRA, 
COM SUPORTE, TAMANHO: 50MM Unidade            

2  
               

82,53  
                                                    

165,06  
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185 
TRINCO PARA PORTA, MATERIAL: 
LATÃO OU GALVANIZADO, 
TAMANHO: 5CM 

Unidade 
        

20  
               

20,32  
                                                    

406,40  

186 
TRINCO PARA PORTA, MATERIAL: 
LATÃO OU GALVANIZADO, 
TAMANHO: 8CM 

Unidade 
        

20  
               

15,75  
                                                    

315,00  

187 
TRINCO PARA PORTA, MATERIAL: 
LATÃO OU GALVANIZADO, 
TAMANHO: 12CM 

Unidade 
        

20  
               

24,20  
                                                    

484,00  

24 
188 Dobradiça de ferro zincada 3", Aço 

carbono zincada Unidade         
30  

               
10,65  

                                                    
319,50  

189 Maçaneta Unidadeiversal Alavanca 
Cromada Unidade            

5  
               

18,16  
                                                       

90,80  

N/A 190 
TRINCO PARA PORTA, MATERIAL: 
LATÃO OU GALVANIZADO, 
TAMANHO: 15CM 

Unidade 
        

20  
               

29,15  
                                                    

583,00  

N/A 191 

Organizador de chaves: Embalagem 
com 100 Unidades.  Cada Chaveiro 
Possui Uma Etiqueta Interna Para 
Identificação Da Chave. Ideal Para 
Hotéis, Pousadas, Escolas, Empresas 
Etc. 

Unidade 

           
5  

               
28,80  

                                                    
144,00  

N/A 192 

Caixa de descarga com engate e com 
bóia. Compativel Com Bacias de 6,9 E 
9 Litros - Cor: Branca - Fácil 
Manuseio: Atravéz Da Corda Lateral 
Da Caixa 

Unidade 

        
10  

               
28,16  

                                                   
281,60  

N/A 193 
SILICONE PARA VEDAÇÃO, 
EMBALAGEM COM 280 G 
UTILIZADA EM PISTOLA Unidade 

           
2  

               
10,15  

                                                       
20,30  

N/A 194 Fita Veda Rosca, 18 mm x 50 M rolo         
10  

            
3,55  

                                                       
35,50  

25 
195 

Tarraxa metal 1/2" para tubo pvc -  
usada para fazer rosca em tubos pvc 
de 1/2". Feita em metal 

Unidade 
           

2  
               

19,22  
                                  

38,44  

196 
Tarraxa metal 3/4" para tubo pvc -  
usada para fazer rosca em tubos pvc 
de 3/4. Feita em metal 

Unidade 
           

2  
               

69,38  
                                                    

138,76  

26 
197 Torneira PVC p/ Jardim 1/2" Preta c/ 

Bico p/ Mangueira Unidade            
5  

                  
2,28  

                                                       
11,40  

198 BICO PARA TORNEIRA, PARA 
COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA, 3/4" Unidade         

10  
                  

2,47  
                                                       

24,70  

27 

199 CURVA PARA CANO DE ÁGUA 3/4" Unidade         
10  

               
11,87  

                                                    
118,70  

200 CURVA PARA CANO DE SOLDA 3/4" Unidade         
10  

               
11,87  

                                                    
118,70  

201 CURVA PARA CONEXÃO 
HIDRÁULICA, SOLDÁVEL 1/2" Unidade         

10  
                  

2,83  
                                                       

28,30  

202 CURVA PARA CONEXÃO 
HIDRÁULICA SOLDÁVEL 32 mm Unidade         

10  
                  

1,54  
                                                       

15,40  

28 

203 LUVA PARA CANO DE ÁGUA 3/4" Unidade 5 0,56  2,80  

204 LUVA DE PLÁSTICO SOLDÁVEL 25 
mm Unidade         

10  
                  

1,46  
                                                       

14,60  

205 LUVA DE PLÁSTICO SOLDÁVEL 32 
mm Unidade         

10  
                  

0,84  
                                                         

8,40  

206 LUVA DE PLÁSTICO SOLDÁVEL 50 
mm Unidade         

10  
                  

1,62  
                                                       

16,20  



N/A 207 
Adesivo utilizado Para Unidadeião 
Entre Tubos E Conexões De Pvc - 
Embalagem em bisnaga com 17g 

Unidade 
           

5  
              

2,95  
                                                       

14,75  
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208 Joelho 45° de rosca para conexão 
hidráulica, medida 50mm Cor: branca Unidade         

10  
                  

2,67  
                                                       

26,70  

209 Joelho 45° soldável para conexão 
hidráulica, medida 40mm Cor: marrom Unidade         

10  
                  

7,25  
                                                       

72,50  

210 Joelho 90° de rosca  para conexão 
hidráulica, medida 50mm Cor: branca Unidade         

10  
                  

1,73  
                                                       

17,30  

211 Joelho 90° soldável para conexão 
hidráulica, medida 40mm Cor: marrom  Unidade         

10  
                  

5,20  
                            

52,00  

212 Registro Esfera, Roscável, medida: 
3/4" Unidade         

10  
                  

3,98  
                                                       

39,80  

213 Registro Esfera , soldável, medida: 
3/4" Unidade         

10  
                  

4,21  
                                                       

42,10  

30 
214 

tubo de PVC para instalações 
hidráulicas, medida 40 mm, 
comprimento 3 m, Cor: branca 

Unidade 
           

2  
                  

4,81  
                                  

9,62  

215 
Tubo de PVC para instalações 
hidráulicas, medida 50 mm, 
comprimento 3 m, Cor: branca 

Unidade 
           

2  
               

47,96  
                                                       

95,92  

N/A 216 

Desengripante aerosol utilizado para 
lubrificação, proteger de ferrugem, 
limpar, eliminar umidade. Lata de 
500ml.  

Unidade 

           
5  

                  
4,12  

                                                       
20,60  

N/A 217 Saco De Entulho Branco 80x50 Cm 
Com 5 Unidades Unidade         

50  
                  

2,29  
                                                    

114,50  

N/A 218 
Puxador fabricado em madeira, tipo 
colonial, meia lua, tamanho: 96mm, 
cor: branca 

Unidade 
        

10  
                  

6,75  
               

67,50  

N/A 219 Metro De Madeira Natural Dupla - 
medida: 2 Metros Unidade            

2  
               

38,39  
                                                       

76,78  

N/A 220 

Gesso para aplicação em 
Revestimento de paredes de 
alvenaria, blocos cerâmicos ou de 
concreto, e pequenos reparos gerais. 
Embalagem de 40Kg 

Unidade 

           
1  

                  
3,00  

                                                         
3,00  

N/A 221 

Graxa de múltipla aplicações 
embalagem lata de 1kg. Indicada para: 
Rolamentos Cubos de roda Cabos 
Correntes Pinos e partes móveis de 
equipamentos e máquinas. Protege 
superfícies e peças metálicas contra a 
oxidação e ferrugem. 

Unidade 

           
1  

               
16,54  

                   
16,54  

N/A 222 

Adesivo Epóxi massa - embalagem com 
250gr. Apresentação: duas barras, Barra 
branca - resina; Barra cinza escuro - 
endurecedor. 

Unidade 
           

5  
                  

5,99  
                               

29,95  

N/A 223 

Adesivo instantâneo multi-uso de alta 
resistência, adere materiais porosos e 
não porosos como metais, couros, 
madeiras, plásticos, borrachas e 
porcelanas. Embalagem de 100gr Marca 
de referência: Cola Almasuper ou 
similar. 

Unidade 

           
5  

                  
3,16  

                                                       
15,80  

N/A 224 

Fita Adesiva Anti-derrapante 50 mm x 
5 metros Descrição: Ajuda a prevenir 
quedas e escorregões. Uso em pisos, 
degraus, escadas, rampas, etc. Fácil 
aplicação. 

Unidade 

        
15  

               
15,50  

                                                    
232,50  



 

1.2 A unidade técnica competente considerou adequada a divisão do objeto licitado 
em grupos, por entender haver compatibilidade entre os itens agrupados, bem 
como possibilidade de sua divisão em itens resultar em prejuízo para o conjunto 
ou complexo a que se propõe, acarretando a perda da finalidade do objeto 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Atender a demanda de aquisição de material para garantir insumos para 
reparos e manutenção de salas, laboratórios e infraestrutura do CEFET/RJ 
Campus Petrópolis- RJ. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNIDADES 

3.1. Os itens a serem adquiridos classificam-se como bens comuns, nos termos do 
parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de Empenho, podendo ser solicitados em remessa única 
ou fracionada de acordo com as necessidades específicas e à critério da 
Administração, no endereço do Campus Petrópolis do CEFET/RJ: Rua do 
Imperador, n° 971 - Centro Histórico - Petrópolis - RJ (Antigo Fórum), das 10h 
às 16h. Tels.: (24) 2242-5716 / 2231-7254 

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.6. O transporte e os seguros decorrentes da entrega dos bens deverão ser por 
conta da Contratada desde a origem até o local da entrega. 

4.7. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo CNPJ 
da nota de empenho para efeito de pagamento. 



5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e 
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

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

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

6.1.2. os bens deverão vir acompanhados de todos os seus 
componentes/peças, incluindo os que se fizerem necessários a sua 
correta operação e perfeito funcionamento; 

6.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

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

6.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 



 

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

6.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

6.1.8. observar rigorosamente as especificações qualitativa e quantitativa dos 
bens descritas no Edital e na Proposta Comercial; 

6.1.9. oferecer garantia aos bens pelo período mínimo determinado pelo Código 
de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento definitivo, 
conforme especificações constantes na Proposta Comercial, estando 
incluídas todas as peças de fabricação. Prevalecerá a garantia ofertada 
pelo fabricante em caso de prazo maior; 

6.1.10. fornecer materiais novos, de primeiro uso e qualidade, de acordo com 
as especificações, Normas Técnicas recomendadas pelo fabricante e 
acondicionados adequadamente em caixa lacradas de fábrica, de forma 
a propiciar completa segurança durante o transporte; 

6.1.11. cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos sujeitando-se às 
penalidades e multas descritas no Edital e Anexos;  

6.1.12. responsabilizar-se, às suas expensas, pelo transporte e seguros em 
decorrência da entrega dos materiais desde a origem até o local de 
entrega.  

6.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1o do Art. 
65 da Lei 8.666/93. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos 
os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as 
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade 
do contrato. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 



9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da  Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

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

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

10.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 % (dez por 
cento); 

10.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

10.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

10.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 



 

10.2.6. 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, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
 
 
 

Carlos Silva de Jesus 
CEFET/RJ - Campus Petrópolis 

Gerente Administrativo 
SIAPE 1650315 



ANEXO II 
 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 
 EMPRESA: 
 CNPJ: 
 ENDEREÇO: 
 CIDADE/ESTADO: 
 TELEFONE: 
 E-MAIL PARA RECEMENTO DE EMPENHO: 
 
Para fins de Pagamento: 
 
 Banco: __________   Agência:__________   C/Corrente: ________________ 
 
Prazo de validade da proposta:________________ dias. 
 
Prazo de entrega dos bens:_________________ dias a partir do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da aquisição dos bens licitados, considerando os itens a 
serem entregues no CEFET/RJ. 
 
Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP Nº 16/2017. 
 
Item Especificação Unidade Quantidade Marca R$/Unidade R$Total 

1 Descrição do item      
   
Preço Total por Extenso: 
 
 

Local, __________ de ____________ de 2017. 
 

__________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 

 



 

ANEXO III 

 
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 
 
Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: _______________ 
  Endereço: __________________________________________ 
  Telefone: _______________ 
  CEP: ____________________ 
  Cidade: __________________________ UF: __________ 
 E-mail: _________________________________________ 
  Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 

 
 
 

Dados do Representante Legal da Empresa: 
 Nome:________________________________________________________ 
 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 
  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 
  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 
  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: ____________________ 
 
 
 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 
 
 

 
 
 



ANEXO IV 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã RJ, na 
cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato 
representado pelo Diretor Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, nomeado 
pela Portaria nº 658, de 30 de junho de 2015, publicada no DOU de 01 de julho de 2015, 
inscrito no CPF nº. 664.099.777-00, portador da Carteira de Identidade nº 04.545.044-
02, expedida pelo IFP/RJ, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2017, publicada no 
...... de ...../...../2017, processo administrativo n.º 23063.0000855/2017-49, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo 
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, no Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

  
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

material de consumo para a manutenção predial para o Campus  Petrópolis do 
Cefet RJ, especificado no Termo de Referência, anexo do edital de Pregão 
SRP nº 16/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e 
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
UnidadeQuantidade Valor 

Un. 

Prazo 
garantia 

ou 
validade 

        
 



 

3. CADASTRO DE RESERVA 
 

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
Unidade

Quantida
de 

Valor 
Un. 

Prazo 
garantia ou 

validade 
        

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as  negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

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

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

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

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

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

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



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

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

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

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Rio de Janeiro,  
 

Assinaturas 
 
 
 
 

 CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, Diretor geral 
 
 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 


