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I - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 

A FUNDAÇÃO UNIRG, torna público que se acha aberto nesta instituição licitação na 
modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO por ITEM, Exclusivo à Participação 

de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e Microempreendedores Individuais-ME, 
utilizando o Sistema de Registo de Preços-SRP, Processo Administrativo nº. 2019.02.059965, o 
qual será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 
27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto Federal nº 9.488, 
de 30 de agosto de 2018, Resolução TCE/TO nº 181/2015, Decreto Municipal nº 738, de 1º de agosto 
de 2017, e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e 
atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais aplicáveis à espécie. 
 
 
1. DO OBJETO  

 
1.1. A presente licitação tem por objeto registro de preços para futura, eventual e parcelada a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E UTENSILIOS PARA 
DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA, HIDRAULICA E REDES DE COMUNICAÇÃO 
com a finalidade fundamental e técnica em atender as necessidades das unidades administrativas 
da Fundação e Universidade UnirG, conforme quantitativo estimado e descrição constantes no Termo 
de Referência-Anexo I deste Edital. 
 
1.2. A descrição detalhada do objeto consta no Termo de Referência-Anexo I deste Edital, tendo as 
Licitantes interessadas em participar desta Licitação, que analisá-los cuidadosamente, pois que, em 
caso de divergência entre o mesmo e a especificação divulgada pelo site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, prevalecerá à descrição do Termo de Referência para efetivação 
da contratação. 

 
1.3. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 
pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, ABNT, INMETRO, legislações específicas, 

Horário e Local para abertura da Licitação  
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2020 - SRP 

PROCESSO N° 2019.02.059965 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

SISTEMA: ABERTO E FECHADO 

ORÇAMENTO SIGILOSO 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 30/06/2020 ás 08:50H (Horário de Brasília) 

ABERTURA DA SESSÃO: 30/06/2020 ás 9:00 H (Horário de Brasília)                       
LOCAL: Aplicativo no web-site:  www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 

Observação: Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 
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etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
1.4. É vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação, sem 
prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  
 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Somente poderão participar deste Pregão as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(ME e EPP) do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que atenda às exigências 
deste edital e esteja devidamente cadastrada no portal da Confederação Nacional dos Municípios 
(www.portaldecompraspublicas.com.br). 
 
2.2. É vedado participar da presente licitação as empresas:  
a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos 
moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93; 

c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que 
seja sua forma de constituição;  

d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela 
licitação;  

e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;  
f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 
em comum; 

g) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 

2.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 
pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 
2.2.2. A participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial, somente será permitida 
se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo 
competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão 
econômica e financeira para o certame. 
 

2.3. Das Declarações da Plataforma Eletrônica 
2.3.1. A licitante deverá assinalar/declarar em campo próprio do sistema as seguintes declarações: 

a) Declaração de ME/EPP/Demais Beneficiados:  “Declaro, sob as penas da Lei, que não 
ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42º ao 49º da referida Lei Complementar”. 

 
b) Declaração de conhecimento do Edital: “ Declaro para os devidos fins legais que conheço todas 

as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

 
c) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos: “Declaro sob as penas da lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores”. 

 
d) Declaração de Não Emprego de Menor: “Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal”. 

 
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta: “Declaro que a proposta apresentada 

para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na 
Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP”. 
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f) Declaração de Veracidade: “Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações 
informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.” 

 
2.3.2. A falsidade das declarações de que trata o item anterior sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital, em conformidade com § 5º do art.26 e aplicações combinado com o  art.49, 
inc. III do Decreto nº10.024/2019, de 20/09/2019 e demais legislações pertinentes. 
 
2.3.3. A simples participação das licitantes neste certame implica em declaração, por parte da 
licitante, de pleno conhecimento dos elementos e aceitação de todas as condições constantes deste 
Edital e Anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades da execução do objeto, 
sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 

 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a Confederação 
Nacional dos Municípios pelo web-site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
3.2. As licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo 
sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto 
ou contrato social, no qual estejam expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Fundação UNIRG e ao Portal 
da CNM - Confederação Nacional dos Municípios a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal da licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
3.4. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Fundação e do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 

 
 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

 
4.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, qualquer pessoa poderá 
impugnar o Ato Convocatório. 
 
4.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à pregoeira 
em igual forma e prazo descrito no item anterior. 

 
4.3. Os pedidos de impugnação e de esclarecimentos deverão ser realizados exclusivamente na forma 
eletrônica, conforme determina a Lei, através do site provedor do sistema.  
 
4.4. A impugnação não possui efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é 
medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 
 
4.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do 
certame.  
 
4.6. Caberá à pregoeira receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais e auxílio dos responsáveis pela 
elaboração desses documentos. 
 
4.7. O prazo para decisão de que trata o item anterior é de dois dia úteis, contados da data de 
recebimento. 

 
4.8. As respostas aos pedidos de impugnação e de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a Administração. 
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5. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 
5.1. Do registro das propostas de preços e dos documentos de habilitação  

5.1.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, as licitantes interessadas e participar do 
certame, deverão estar devidamente credenciadas no portal de compras públicas, e deverão 
encaminar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, observando o disposto neste Edital. 
 
5.1.2. A licitante poderá rever as condições de sua proposta e documentos de habilitação, retirar ou 
substituir os anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

 

5.1.2.1. Encerrado o tempo previsto, o sistema não permitirá a alteração ou encaminhamento de 
nova proposta. Após a abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

 
5.1.3. Serão consideradas inválidas propostas e/ou documentos de habilitação apresentados por 
quaisquer outros meios. 
 
5.1.4. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, 
observado o disposto no item 5.1.1 não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá 
somente após os procedimentos acerca da negociação e julgamento de proposta. 
 
5.1.5. A proposta, os documentos de habilitação da licitante melhor classificada e eventuais 
documentos extras solicitados, somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5.1.5.1. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pela licitante 
melhor classificada após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de três horas 
contadas da solicitação da pregoeira via sistema, servindo a mesma regra para envio da 
proposta atualizada/adequada ao último lance ofertado após a negociação, se necessário. 
Podendo tal prazo ser prorrogado a critério da Pregoeira conforme o caso. 

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

5.1.6.1. Caberá à licitante acompanhar todas 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. 

 
5.1.7. Nos preços ofertados mediante o cadastro da proposta dserão considerados 
obrigatoriamente:  
a) Preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas 

decimais;  
b) Marca, modelo, fabricante (no que couber); 
c) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da 

sessão deste pregão eletrônico. 
 

5.1.7.1. A apresentação da proposta por parte da licitante significa o pleno conhecimento e sua 
integral concordância com o disposto neste edital e seus anexos. 
 
5.1.7.2. Nos preços ifertados pela licitante no cadastro de sua proposta no sistema já deverão 
estar inclusas todas as despesas que possam influenciar nos custos, tais como: despesas de 
custo com transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais 
e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer 
natureza, bem como todos os ônus diretos. 

 
5.1.7.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas.  

 
5.2. Da abertura e do julgamento das propostas de preços 

5.2.1. Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de preços, 
passando a pregoeira a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Termo de Referência e neste instrumento convocatório. 
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5.2.2. A pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO por 

ITEM. 
 
5.2.3. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 
levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no neste Edital. 

 
5.3. Da sessão de disputa  

5.3.1. A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, 
com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações 
e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 
 
5.3.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

 
5.3.3. A licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, sendo o intervalo mínimo de diferença de valores livre, o qual incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
5.3.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro. 

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

 
5.3.6. Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o ICMS, 
taxas, impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para a 
Fundação UnirG. 

 
 

5.4. Do modo de disputa e da formulação de lances 
5.4.1. O modo de disputa adotado para este certame é o aberto e fechado, em que as licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, observando as regras de 
classificação inicial das propostas e as demais pertinentes constantes neste edital.   

 
5.4.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará quinze minutos, 
improrrogáveis. 

 
5.4.3. Encerrado o prazo de 15 minutos previsto no item anterior o sistema encaminhará o aviso de 
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 
5.4.4. Encerrada a sessão dos lances, com o decurso do prazo de dez minutos, o sistema abrirá 
a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores 
até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 
que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
5.4.5. Não havendo, no mínimo, três ofertas nas condições acima, os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo. 

 
5.4.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 5.4.4 e 5.4.5, o sistema ordenará os lances em 
ordem crescente de vantajosidade. 
 
5.4.7. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 5.4.4 e 5.4.5, será 
reinicianda a etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 4.4.6. 

 
5.4.8. Na hipótese de não haver licitante classificada na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliada pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.4.7. 
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5.4.8.1. Caso não haja lances, a licitante vencedora será aquele que houver ofertado a melhor 
proposta inicial. 

 
5.4.9. Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, a 
pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de 
classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 

 
5.5. Do Critério de Desempate 

5.5.1. Após a etapa de envio de lances, caso não haja envio de lances após o início da fase 
competitiva, haverá a aplicação do critério de desempate estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 

5.5.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 
5.6. Da Desconexão do Sistema na Etapa de Lances 

5.6.1. No caso do sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, retomando a pregoieria quando possível sua atuação na sessão, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
5.6.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico portaldecompraspublicas.com.br. 
 

5.7. Da Negociação  
5.7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira encaminhará, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
 
5.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
5.7.3. O prazo para negociação será definido pela Pregoeira, observado o prazo mínimo de 
02(duas) horas contadas da solicitação. 

 
5.8. Do Cadastro de Reserva 

5.8.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 
da proposta da  licitante mais bem classificada para o objeto, caso tenham a intenção de participar 
do Cadastro de Reserva. 
 
5.8.2. As licitantes que assim quiserem deverão manifestar sua intenção imediatamente, logo após 
encerrada a etapa competitiva através do chat no sistema. 

 
5.8.3. As licitante que se manifestarem terão o prazo de até 03(três) horas para envio do Cadastro 
de Reserva formalizado através do e-mail: cpl@unirg.edu.br.  

 
5.8.4. O cadastro de reserva deverá ser formalizado observando-se o disposto no modelo constante 
do Anexo VI deste Edital, sendo este apensado à ARP ou se fazendo constar na mesma, com as 
informações das licitantes que farão parte do Cadastro de Reserva, visto aceitarem cotar o(s) item(ns) 
com preço igual ao da licitante vencedora do certame quanto ao(s) respectivo(s) item(ns).  

 
5.8.5. A existência de cadastro de reserva não prejudica o resultado do certame em relação à licitante 
mais bem classificada, observando-se o disposto no art. 10 e 11 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
5.8.6. O Cadastro de Reserva será utilizado na hipótese do primeiro colocado quando convocado, não 
assinar a ARP no prazo legal (Parágrafo Único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013), bem como no 
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ARP, e sucessivamente, nas 
hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
5.8.7. A habilitação da(s) fornecedora(s) que comporão o Cadastro de Reserva será efetuada, na 
hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/2013 e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedora remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 
do mesmo Decreto.  
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5.8.7.1. Caso a fornecedora do Cadastro de Reserva já tenha sido habilitada no certame, se 
convocada para fornecer o objeto em virtude de Cadastro de Reserva, deverá atualizar sua 
habilitação quanto aos documentos que estiverem com vigência expirada quando convocada. 
 

5.8.8. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas neste Edital, bem como nos 
seus Anexos deverão ser observados pelas fornecedoras registradas no Cadastro Reserva. 

 
 

5.9. Da Proposta Atualizada  
5.9.1. O prazo para envio da proposta atualizada ao último lance ofertado/negociado e, se 
necessário, de documentos complementares que possam ter sido solicitados, será de três horas 

contadas da solicitação da pregoeira no sistema, devendo tal prazo ser considerado em horário 
de expediente.  

 
5.9.1.1. A proposta atualizada e os documentos que trata o item anterior deverão ser anexados 
na plataforma eletrônica, não sendo aceitos mediante outro meio. 

 
5.9.2. A proposta atualizada deverá ser apresentada digitada, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, borrões, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa (se Procurador 
acompanhado da respectiva Procuração e documento de identificação com foto legível), podendo ser 

observado o modelo constante no Anexo IV deste Edital, e conter expressamente: 
 
a) Identificação do Pregão Eletrônico e número do Processo Licitatório;  
b) Razão Social da empresa, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do 

CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver); 
c) Objeto geral do Pregão, indicação de ordem sequencial e numérica de cada item, bem como a 

respectiva quantidade conforme descrito no Termo de Referência-Anexo I deste Edital; 
d) O preço unitário e total para cada item cotado, em algarismos, e valor total da proposta em 

algarismos e por extenso, ambos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais; 
e) A descrição/especificação completa, detalhada e individualizada dos produtos ofertados de forma 

a demonstrar que atendem as especificações mínimas constantes no Termo de Referência-Anexo I 
deste Edital; 

f) Marca/Modelo/Fabricante, conforme o caso; 
g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua 

apresentação na plataforma eletrônica; 
h) Prazo e forma de entrega do objeto, observando-se o disposto no Termo de Referência-Anexo I 

deste Edital;  
i) Forma de pagamento, observando-se o disposto neste Edital; 
j) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento; 
k) Identificação com nome, dados pessoais, telefone para contato do responsável legal da empresa 

que assinará a Ata de Registro de Preços e/ou o Contrato, desde de este tenha poderes para tal 
ato em nome da proponente. 

 
5.9.3. Na proposta atualizada não será admitindas expressões vagas ou imprecisas, de maneira a 
não ensejar dúvidas e para demonstrar que o objeto ofertado atende corretamente às especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência-Anexo I deste Edital. 

 
5.9.4. Os itens constantes nas propostas que eventualmente não contemplem às especificações 
contidas no Termo de Referência-Anexo I deste Edital serão desconsiderados. 

 
5.9.5. O não envio da proposta atualizada e demais documentos no prazo e forma/requisitos 
estipulados, ou o descumprimento de eventuais diligências determinadas pela Pregoeira, ou o 
abandono do certame acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 
processo sancionatório contra a Licitante. 
 
5.9.6. Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de naturezas formais, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração.  

 
5.9.6.1. Podendo a pregoeira, no julgamento da habilitação e das propostas, sanear erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada. 

 
 

6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 
proposta classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a pela consulta consolidada de pessoa jurídica, emitida 
pelo portal do Tribunal de Contas da União no endereço eletrônico (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) em observância aos princípios de simplificação e racionalização de serviços 
públicos digitais, com fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de 
junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016 e a 
IN032017/TCETO. 
 

6.1.1. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará a licitante inabilitada, por falta de 
condição de participação inabilitando com comunicação via chat, justificativas e através das 
ferramentas de transparência do APP no portal de Compras Públicas. 
 
6.1.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por 
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o caso. 

 
6.1.3. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações/documentação constantes do 
Portal de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.  

 
6.1.4. Havendo superveniência de fatos impeditivos, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 
penalidades legais cabíveis.  

 
6.1.5. Realizada a verificação acima, a habilitação da(s) Licitante(s) será aferida por intermédio dos 
documentos comprobatórios de Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e as Declarações assinaladas exigidas 
neste Edital. 

 
6.1.6. Dos Documentos a serem enviados com fins de comprovação da habilitação da(s) licitante(s) 
será aferida por intermédio dos seguintes documentos: 

 

6.2. Para Comprovação da Regularidade Jurídica a Licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, 
para o caso de empresário individual; 

b) Cópia autenticada do Documento de Identidade e do CPF dos sócios ou diretores; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os 
casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; 

d) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, para licitante Microempreendedor 
Individual – MEI,  hipótese em que será realizada a verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

e) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, caso a Licitante seja sucursal, filial ou agência; 

f) Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede da Licitante, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade simples; 

g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
6.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações contratuais ou da 
consolidação respectiva. 

 
6.3. Para a Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista a Licitante Deverá Apresentar: 

a) 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; 

b) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual ou 
Distrital; 

c) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal ou 
Distrital, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei; 

d) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devidamente 
válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, que comprove inexistência de débito perante o 

FGTS; 
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e) Comprovante de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ e/ou Prova de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT, emitida através do site 
www.tst.jus.br/certidão, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, como Prova de 
Inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho, ou outra que tenha a mesma comprovação 
na forma da lei. 

 
6.3.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de negativa. 
 
6.3.2. Caso a Licitante seja considerada isenta de tributos estaduais ou municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da mesma, ou outra equivalente que 
demonstre tal isenção. 

 
6.4. Para Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira a licitante deverá apresentar: 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou de Recuperação Extrajudicial  ou 
Concordata, conforme Artigo 31, inciso II, da Lei 8.666/93 e na forma da Lei nº 11.101/05, 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de no máximo 60 
(sessenta) dias anteriores à publicação do primeiro aviso desta licitação, exceto se houver prazo 
de validade fixada na respectiva certidão.  

 
a.1) Estando a empresa em Recuperação Judicial, deverá apresentar a comprovação de que o plano 
de recuperação foi acolhido na esfera judicial ( art. 58 da Lei 11.101/2005), sob pena de 
Inabilitação. 

 

6.5. Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar: 
6.5.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, obrigatoriamente 
pertinente e compatível com objeto do pregão, expedido por entidade pública ou privado, usuária do 
bem em questão, podendo ser observado o modelo constante no Anexo IV deste Edital: 

 
a.1) O atestado deverá conter os dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, 

função exercida, telefone, RG e CPF. Podendo ser observado o modelo constante no Anexo IV 

deste Edital. 
a.2) Caso o atestado tenha sido fornecido por Administração Pública, o mesmo deverá ser assinado 

por servidor/funcionário com competência para atestar tal capacidade da licitante.  
a.3) E, no caso de o Atestado ser emitido por entidade privada, deverá ser feito o reconhecimento de 

firma em Cartório. 
 

6.6. As licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação 
jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação. Ainda que 
apresente alguma restrição fiscal ou trabalhista.  
 

6.6.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 
6.6.2. Caso conste a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou 
trabalhista, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração de vencedora, comprovar a regularização. Tal prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
6.6.3. A não-regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido 
o mesmo prazo para regularização. 

 
6.7.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.  
 

6.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
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6.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferente do constante nos 
documentos enviados, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 

6.8.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.8.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
6.9. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias da 
data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente 
expedidor ou por outra norma legal. 
 
6.10. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 
subitens anteriores implicará a inabilitação da licitante.  
 
6.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira poderá, 
a seu critério, suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 
 
6.12. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
6.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 
 
 
7. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
7.1. Declarado a vencedora, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

7.1.1. A manifestação prévia da licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão 
pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 
 
7.1.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência do direito de recurso, estando a pregoeira autorizada a adjudicar o objeto 
do certame à licitante vencedora e encaminhar o processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
7.1.3. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de três dias, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
7.1.4. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelas demais 
licitantes, serão realizados exclusivamente através do sistema eletrônico no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
7.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
7.1.6. Julgado o recurso, a decisão será publicada no www.portaldecompraspublicas.com.br, ou 
ainda, a requerimento de cópia da decisão diretamente a pregoeira. 

 
7.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
7.3. Inexistindo manifestação recursal, constatando-se o atendimento pleno às exigências do Edital, 
será a licitante declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado pela pregoeira o objeto. 

 
7.4. A adjudicação será feita considerando-se o MENOR PREÇO OFERTADO POR ITEM na fase de 
lances ou negociação, conforme o caso, observando-se o disposto neste Edital. 
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8. DA FORMALIZAÇÃO, DA VALIDADE E DA PUBLICIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DO 
CONTRATO 

 
8.1. Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente será efetuado o registro 
dos preços mediante a formalização da Ata de Registro de Preços-ARP. 
 
8.2. A vencedora será convocada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
recebimento da convocação/comunicação, assinar a Ata de Registro de Preços. 

 
8.2.1. A recusa injustificada da vencedora do certame em assinar a Ata de Registro de Preços, o 
prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, 
sujeitando-a a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

 
8.3. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a 
contratação com as fornecedoras registradas se dará por intermédio de instrumento contratual, emissão 
de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 
da lei nº 8.666/93. 
 

8.4. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data 
da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
8.4.1. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua 
vigência eletrônica oficial da Fundação Unirg 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 
8.5.  A formalização do instrumento contratual se dará através da emissão da Nota de Empenho, 
que terá força de contrato, conforme disposto no caput do art. 62, c/c com o § 4º da Lei Federal nº 

8666/93.  
 
8.6. O(s) contrato(s)/Notas de Empenho decorrente(s) do Registro de Preços deverão ser 
assinado(s)/emitida(s) no prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

 
8.7. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderão ser 
rescindidos a qualquer tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, 
com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93. 
 
8.8. A Fornecedora deverá durante a validade da Ata de Registro de Preços e vigência dos Contratos 
oriundos desta, manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.  
 

8.8.1. As certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do 
Trabalho(Certidão de Débitos Trabalhistas), se estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
8.8.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de, 
a contratação não se realizar.   

 
8.9. A Fornecedora não poderá ceder ou transferir a execução da ARP/Contrato, total ou 
parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão. 
 
8.10. Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à empresa 
que participar da Licitação. Em nenhum caso a Fundação UnirG negociará com entidades 
representadas pelas licitantes. 

 
8.11. Independente de transcrição consideram-se como parte integrante da ARP/Contrato este Edital 
seus anexos e a proposta de preço atualizada apresentada pela licitante vencedora. 
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9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

9.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 
específicos consignados no Orçamento da Fundação UnirG, conforme Cláusula específica do 
Instrumento Contratual.  

 
9.2. O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em parcela única em até 30 (trinta) dias 
cuja aquisição corresponder ao valor total de até R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); ou em 02 
(duas) parcelas de iguais valores em 30 e 60 dias, cuja aquisição total corresponder a valor superior, 
após a confirmação da entrega do objeto no Almoxarifado Central da Fundação UnirG, devidamente 
acompanhados da Nota Fiscal, a qual será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG, 
depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora, devendo ser observado o disposto nas 

Cláusula específica da Minuta da Ata de Registro de Preços-Anexo II deste Edital. 
 
 

10. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, DO LOCAL DE 
ENTREGA DO OBJETO 
 

10.1. Os procedimentos quanto à forma de aquisição, prazo, condições de recebimento, local de 
entrega do objeto, dentre outras informações, deverão ser observadas conforme elencadas no Termo 

de Referência - Anexo I e na Cláusula específica Ata de Registro de Preços- Anexo II, ambos 
deste Edital. 
 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 
11.1. As obrigações das Partes da ARP, além das constantes na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 
7.892/2013, deverão ser observadas conforme elencadas no Termo de Referência - Anexo I e na 

Cláusula específica Ata de Registro de Preços - Anexo II, ambos deste Edital. 
 
 
12. DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

  
12.1. A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis subsidiárias, 
garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das 
demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 
a) Não assinar a ARP/termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como os documentos de 

habilitação e demais documentos nos prazos determinados neste edital. 
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
i) Pelo atraso na execução do objeto em relação ao prazo proposto e aceito. 
 
12.1.1. Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 
95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 
12.1.2. As sanções descritas no item 14.1 também se aplicam às integrantes do cadastro de 
reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 
justificativa recusada pela Administração Pública. 

 

12.2. A Inexecução total ou parcial da ARP poderá a Administração, aplicar as sanções previstas 
nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 
 

12.2.1. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 
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12.2.2. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, uma vez garantida a prévia e 
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual não 

cumprida a juízo da Administração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
12.3. A multa, eventualmente imposta à Fornecedora/Contratada, será automaticamente descontada 
da fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
Fornecedora/Contratada não tenha nenhum valor a receber da Fundação UnirG, ser-lhe-á concedido o 
prazo de 10(dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 
prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa. 
 

12.3.1. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser aplicada 
as sanções civis ou penais cabíveis. 
 
12.3.2. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde 
a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo 
com ampla defesa. 
 
12.3.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 
12.4. 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. 
 
12.5. 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. 
 
 

13. VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

13.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
 
13.2. Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto às Detentoras/Fornecedoras, 
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013, 
devendo ser observado o disposto na Minuta da ARP – Anexo III deste Edital. 

 
 

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
14.1. O registro de preços poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da notificação pela Administração e/ou pela Fornecedora nas hipóteses 
previstas em legislação pertinente, devendo ser observadas as disposições descritas no item 13 da 
Minuta da Ata de Registro de Preços-ARP, Anexo III deste Edital. 

 
 
15. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
15.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador da 
ARP e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 
7.892/2013, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas atualizações, 
devendo ser observadas as disposições descritas no item 14 da Minuta da Ata de Registro de Preços-ARP, 
anexo III deste Edital. 
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16.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1. Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente terão início 
e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre considerados em dias corridos, 
salvo se outra forma for prevista.  

 
16.2. Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer atos do 
procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja expediente na Fundação UNIRG.  
 
16.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário.  

 
16.4. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não entregrar 
os produtos adjudicados, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora.  
 
16.5. A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a presente 
licitação, sem que disto decorra qualquer direito às licitantes, observado o disposto no parágrafo único 
do art. 59, da Lei nº 8.666/93.  

 
16.5.1. A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes. 

 
16.6. É facultado à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, com vistas ao 
saneamento documental, promover diligências, e havendo a necessidade de suspender a sessão pública 
para tal, a mesma somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sitema com, no mínimo, 
vinte e quatro horas de antecedência. 
 
16.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação. A pregoeira reserva-se o 
direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
 
16.8. A pregoeira poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no assunto 
objeto desta licitação. 
 
16.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
 
16.10.  Respeitados os prazos legais e os direitos das licitantes, a pregoeira, a qualquer tempo, antes 
da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder alterações concernentes àlicitação ora 
regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as informações necessárias e determinando, 
ainda, quando necessário, o adiamento do recebimento e/ou da abertura das propostas. 

 
16.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, observando-se e aplicando-se, no que couber, 
as disposições legais contidas na legislação adotada para o presente procedimento licitatório conforme 
elencada no preâmbulo deste Edital (I – Da Fundamentação Legal) de acordo com a Conveniência 
Administrativa. 

 
16.12. O RESULTADO DA LICITAÇÃO será divulgado no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
16.13. O EDITAL SERÁ DISPONIBILIZADO, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/editais).  
 
16.14. O foro da cidade de Gurupi/TO, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da 
aplicação do presente Edital. 

 
 

16.15. São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência; 
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 Anexo II: Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 Anexo III: Modelo de Proposta de Preço Atualizada; 

 Anexo IV: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

 Anexo V: Modelo de Cadastro de Reserva. 
 
 
 

Gurupi-TO, 05 de junho de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Viviane Junqueira Mota 

Pregoeira da Fundação UNIRG 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 014/2020 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-ME 
 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
1. DEMANDANTE 
ENTIDADE: FUNDAÇÃO UNIRG 
Fundação UNIRG 
Unidade: Patrimônio e Manutenção 
Responsável: Inácio F. da Silva 
Telefone: (63) 3612-7550 
E-mail: patrimonio@UnirG.edu.br  
 

 
2. DO OBJETO  
2.1.  O presente termo tem por objeto registro de preços para futura, eventual e parcelada a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E UTENSILIOS PARA 
DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA, HIDRAULICA E REDES DE COMUNICAÇÃO 
com a finalidade fundamental e técnica em atender as necessidades das unidades administrativas 
da Fundação e Universidade UnirG, proporcionando celeridade e qualidade na prestação  de serviços 
dentro do escopo de trabalho do departamento de manutenção, Conforme especificações e seus 
complementos no que tange a classe e certificados a linha de produtos exclusivamente para o uso 
profissional, constante neste termo de referência. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. A aquisição dos itens listados no presente Termo de Referência tem por finalidade reestruturar e 
garantir o atendimento das necessidades/demandas acerca de manutenção da Fundação UnirG com 
materiais equipamentos profissional duráveis, visando os serviços com qualidade e condições favoráveis 
ao uso de inovação para seus usuários, viabilizando a condição de nossa atividade fim, bem como 
cumprir as demandas obtidas por meio do planejamento orçamentário de cada unidade no exercício de 
2020.  
 
3.2. Todo o material descrito neste Termo, trata-se de itens de uso habitual dos profissionais da área de 
manutenção e necessários para garantir o bom funcionamento das Unidades da Fundação e Centro 
Universitário UnirG, bem como agilizar a solução necessária de ajustes de layout e disponibilidade 
financeira para o desembolso. 

 
4. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
4.1. A licitação a ser realizada para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na 
modalidade/forma PREGÃO ELETRÔNICO, critério de julgamento TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 
Microempreendedores Individuais – ME,  utilizando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com 
fins de otimização do processo de contratação de bens pela Administração. 
 
4.2. O Sistema Registro de Preços utilizado para a presente aquisição está fundamentado no Decreto nº 
7.892/2013, Decreto Municipal nº 738/2017 e posteriores alterações e atualizações, considerando a 
impossibilidade de definir previamente a quantidade exata das aquisições necessárias para utilização 
mencionada, conforme hipóteses dos incisos I, II, III e IV do Art. 3º do Decreto nº 7.892/2013.  
 
4.3. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em 
especial pela Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto nº 1.024, de 20 de setembro de 2019, o Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei 
Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar 155/2014, Decreto Federal nº 
8.538/2015, Decreto Federal nº 9.438, de 30 de agosto de 2018, Resolução TCE/TO nº 181/2015, e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO  
5.1. As especificações técnicas mínimas dos materiais e seus respectivos quantitativos estimados estão 

elencados na tabela seguinte: 
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Item Descrição / Especificação Unidade Quant. 

01 

MOTO-ESMERIL 
Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio 
dos rebolos específicos para cada função, Protetor visual ajustável, Sistema de 
proteção dos rebolos e direcional de fagulhas, Apoio do esmeril ajustável, 
Rolamento blindado e partida rápida, Equipado com chave liga/desliga, com 
voltagem única Cabo com plug conforme especificação do inmetro. 
Informações Técnicas mínimas: Diâmetro do rebolo: 6”- Tensão: 220V-
Rotação do motor: 3570RPM- Frequência: 60Hz- Velocidade com carga: 
3090RPM- Potência absorvida: 360W- Potência útil: 200W- Corrente: 1,75A- 
Temperatura de trabalho: 80°C- Polos: 2 
Acessórios inclusos: 02 Rebolos, 02 Protetores visuais,  02 Apoios de 
ferramentas; Garantia: 6 meses 

Un 02 

02 

ESMERILHADEIRA-ANGULAR 
Motor compacto, Eixo de bloqueio localizado no topo para o conforto do 
usuário, Guarda de proteção ajustável sem chave, Sistema de expulsão de pó, 
Empunhadeira de vibração reduzida, de 2 posições, Função Homem Morto, a 
ferramenta auto desliga ao soltar da mão do operador, Gatilho 
paleta/segurança- Ergonômica e compacta 
Especificações Técnicas Minimas: Tensão: 220 V - Disco: 4-1/2" - Potência: 
900 W - Velocidade: 12.000 rpm - Eixo M-14  

Un 04 

03 

SERRA TICO TICO ORBITAL  
Troca da lâmina sem chave, Base ajustável para corte chanfrado até 45º;  
Informações Técnicas Mínimas: Rotação: 0 a 3.200 rpm, Potência: 500 W, 
Tensão: 220 V; Acessórios inclusos: 04 laminas serra tico tico de 75mm 

Un 02 

04 

FURADEIRA DE BANCADA 
Para trabalhos com estrema precisão e agilidade.  Proteção em caso de queda 
de energia norma NR-12; Protetor de cavacos norma NR-12 - Sensor de 
segurança (correias) Norma NR-12 - Botão de emergência Norma NR-12 - 
Mesa inclinável com ajuste de altura-Transmissão por correia fácil de ajustar 
Especificações Técnicas Mínimas: Tensão: 220V, Motor: 350W Mandril: 
1/2" (13mm), Profundidade máxima de furação : 50mm, Rotação: 1700RPM, 
5 Velocidades do eixo, Polia x Correia: 620, 1110, 1750, 2370 e 3120RPM, 
Dimensão da mesa: 160x160mm, Peso aproximado: 15,55kg 
Garantia: 1 ano 

Un 02 

05 

JOGO DE GRAMPO DE PERTO RÁPIDO 
Auxilia em atividades de colagem de madeiras e outros materiais. 
Equipamento de fácil manuseio e essencial para profissionais. 
Lâmina do corpo principal do suporte em aço e acabamento na cor preta, 
Grampo múltiplo: Estrutura em nylon fortalecido e mecanismo interno em 
metal. Uso profissional -Liberação rápida e fechamento por gatilho no grampo 
rápido.  Acompanha: Grampo rápido tipo speed: 02 peças com 6" - 150mm; 
Grampo múltiplo, tipo alicate, com catraca: 02 peças com 160mm  

Un 08 

06 

ALICATE DESENCAPADOR AUTOMÁTICO 8" 
Possui batente para controlar e ajustar o tamanho do fio a ser desencapado 
Cabo ergonômico produzido em polipropileno reforçado e revestimento em 
borracha, Corpo construído em aço carbono com grande durabilidade e 
sistema antiferrugem, Lâminas fabricadas em aço sintetizado que garantem 
maior resistência Fácil ajuste dos cabos a serem desencapados, O batente 
possibilita desencapar sempre um mesmo comprimento de fio que otimiza a 
operação posterior de crimpagem com terminais normalizados, Pino de micro 
ajuste que regula a intensidade da força para corte do fio, Desencapa 7 
diferentes bitolas de fios 0,2 à 6,0 mm, Corta fios de 0,2 à 6,0 mm, Crimpa 3 
diferentes tipos de terminais: com isolamento, sem isolamento de 10-22AWG 
(0.5 à 6mm2) e de ignição de 7 à 8 mm 

Un 02 

 
07 

BETONEIRA 120 LITROS 
Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade do tambor: 120 Litros, 
Capacidade de mistura: 70 Litros, Número aproximado de ciclos/hora: 15, 
Produção horária aproximada: 1,4 m³, Rotação do tambor: 32RPM, Potência 
do motor: 1/3CV IV Polos, Tensão monofásica: 220V, Frequência: 60Hz, 
Transmissão por correia tipo “V” 

 
Un 

 
02 

08 
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO COM MIRA A LASER 
PORTÁTIL 
Destinado às aplicações que requerem medidas de temperatura sem contato, 

Un 02 
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como em locais de difícil acesso, pontos energizados, com altas temperaturas, 
em peças ou partes em movimento. 
Especificações Técnicas: Sistema de Medição por Infravermelho, Display LCD 
de 3 1/2 Dígitos, Faixas de Medição (Infravermelho) de -50 ~ 580°C, Mudança 
de Faixa: Automática, Resposta Espectral de 8 a 14 um, Emissividade 
Ajustável de 0,1~1,0, Campo de Visão de 12:1, Precisão Básica: 2% Leit ou 
2°C, Conformidade: Classe II, Alimentação: 1x9V, Dimensões: 150 x 110 x 
40mm 

09 

CORTADOR PROFISSIONAL PARA CERÂMICA 
Carro guia e suporte das guias em alumínio injetado, Base em chapa de aço 
carbono com pintura eletrostática a pó; Bandejas para apoio do piso em 
chapa de aço repuxado, Indicado para cortar pisos cerâmicos e porcelanatos 
até 12 mm de espessura, Possuem corte e separação na própria base, sem a 
necessidade de retirar a peça para fazer a separação e sistema de articulação 
que permite separar peças em qualquer ângulo simultaneamente; Guias em 
aço cromado proporcionando maior durabilidade; Rodel cortante com haste 
em aço carbono zincado e disco de carboneto de tungstênio (wídia), Limitador 
lateral para cortes retos e diagonais precisos, Barra de encosto em perfil de 
alumínio, Tamanho máximo de piso para corte diagonal: 810x810mm 
Comprimento máximo de corte: 1150mm 

Un 02 

10 
TORQUÊS PARA ARMADOR 
Fabricado em aço especial, Cabo emborrachado e anti-deslizante, Ideal para 
cortar e torcer arames; Medida: 8" 

Un 10 

11 

COLHER DE PEDREIRO 
Lâmina forjada em aço carbônico especial e cabo em madeira envernizada de 
alta qualidade proporcionando resistência e durabilidade. Com acabamento 
polido, tratamento temperado e revenido.  
Especificações Técnicas: Altura: 228,6 mm,Base: 111 mm, Comprimento: 366 
mm.Diâmetro: 112 mm 

Un 10 

12 
PRUMO DE PAREDE 
Fabricado em aço 1020, Corda em nylon de alta resistência, com base de 
madeira; Peso: 500g 

Un 06 

13 

NÍVEL DE MÃO - 14” 
Estrutura em alumínio de alta resistência; Base magnética, Possui 3 bolhas 
de leitura: vertical, horizontal e 45°, Extremidades protegidas para absorção 
de impacto 

Un 06 

14 

NÍVEL DE MÃO - 10’’ 
Fabricado em madeira, possui duas ampolas de leitura (vertical e horizontal). 
Indicado para uso em construções e demais trabalhos que necessitem de 
nivelamento. 
Especificações técnicas: Tamanho:10 Pol. (25cm), Alta resistência, rigidez e 
precisão, Duas ampolas de leitura (vertical e horizontal)  

Un 11 

15 

 

MARTELO DE UNHA 27mm  
Cabeça forjada e temperada em aço especial, Acabamento jateado e cabeça 
envernizada, Cabo em madeira com acabamento envernizado fixado com 
epóxi, Diâmetro do batente: 27mm, Comprimento total: 320 mm 

Un 08 

16 
MARTELO DE UNHA 20mm 
Cabo em madeira fixado por resina; Cabeça fabricada em aço forjado e 
temperado- Diâmetro do batente: 20mm;  Comprimento total: 280mm 

Un 10 

17 

JOGO DE FORMÃO CABO MADEIRA COM 4 PEÇAS 
Jogo de formão, ideal para entalhar madeiras, Lâminas fabricadas em 
especial para maior durabilidade e resistência, Cabo de madeira envernizada; 
Contém 4 peças: 10, 12, 18, 24 mm 

Un 02 

18 
LIMA GROSA PARA MADEIRA DE 10” 
Tipo de dente: Grosa, Utilizada para desbastes de superfícies de madeira em 
geral, Tamanho: 10” 

Un 04 

19 

JOGO DE SERRAS COPO DE TUNGSTÊNIO COM 6 PEÇAS 
Serra copo de tungstênio, Contém 6 peças na embalagem, sendo: 1 Pino guia, 
1 Base universal com capacidade para serras de: Ø33mm; Ø43mm; Ø53mm; 
Ø63mm; Ø67mm; Ø83mm. 

* item necessita de certificado de aprovação INMETRO 

Un 
 

02 

20 

SERRA COPO DIAMANTADA DE 12mm PARA VIDRO E MÁRMORE 
Abertura lateral para remoção de resíduos, indicado para uso em vidro, 
espelhos, mármore, azulejos, piso, cerâmica, granito, porcelanato, entre 
outros, fabricada com revestimento a pó de diamante, Diâmetro: 12mm 

Un 4 

21 ALICATE ELETRICISTA, PADRÃO IEC Un 08 
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Cabo emborrachado e ergonômico, Forjada em aço cromo vanádio, Cabeça e 
articulação polidas, Têmpera total no corpo,Têmpera por indução no gume de 
corte, Maior arresta de corte para facilitar o trabalho em uma ampla gama de 
bitolas de fios, Ranhuras cruzadas no bico para maior agarre, Dispositivo 
para prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolação, Indicadas para 
trabalhos em baixa tensão de 1.000 V, Comprimento: 8" 

22 

LUVA DE SEGURANÇA PRETA 
Tricotada em nylon, Revestimento em poliuretano na palma, face palmar e 
pontas dos dedos, punho com elastano, Possui propriedade antiestética, cor 
preta 

Un 60 

23 
RÉGUA PARA REBOCO ESTRUTURA BI TUBULAR   
Especificações Técnicas: Material: alumínio, Peso: 0.91 Kg, Comprimento: 
1,5cm, Largura: 5,1cm, Altura: 2,5cm 

Un 05 

24 
ESQUADRO AÇO CARBONO 30 CM, COM CABO PLÁSTICO 
Corpo em aço carbono temperado3, Cabo injetado, Graduação em milímetros 
e polegadas, Tamanho: 30cm; Dimensões: A:145mm, B:344,8mm, C:14mm 

Un 5 

25 

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 12” 
Exclusivo mecanismo de tensão preso ao arco que evita a perda de porcas e 
parafusos, Cabo ergonômico e resistente, Bi-metal, Extra-resistente, Permite 
cortes horizontais e verticais, Dentes: 24 DPP, Tensão: 12.000 psi, 
Acompanha 1 serra bimetálica com dois lados de corte 

Un 08 

26 

CARRO CARGA COM PLATAFORMA DE MADEIRA 600KG DESMONTÁVEL 
Especificações Técnicas: Aro: Aço com rolete, Capacidade de carga: 600Kg, 
Comprimento: 1500mm, Largura: 750mm, Plataforma: Madeira, Pneus: 
325x8 

Un 02 

27 

SERROTE 18 POL. 7 DENTES POR POLEGADAS 
Especificações Técnicas: Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado, 
Dentes travados, com tripla afiação e com têmpera por indução, Dureza 
diferenciada na área de corte, que fornece uma maior resistência à 
ferramenta, Cabo madeirado envernizado, fixas a 04 parafusos, dupla injeção 
ergonômico, Gravação em centímetros na barra superior da lâmina, 7 dentes 
por polegada, Proteção plástica para os dentes, Submetida a Ferramenta 
dever ter registro e testada conforme normas específicas. 

Un 05 

28 
LIMA TRIANGULAR DELGADA 6” 
Linha profissional 

Un 08 

29 

Faca Lamina Plaina Elétrica Compativel c/ MAKITA P080 
Descrição do Produto, Fabricada em aço rápido – HSS, Indicada para 
aparelhar e rebaixar portas, pranchas, esquadrias e outros. 
Acompanha 2 peças 

Un 02 

30 

JOGO DE 10 PONTAS DUPLAS PH2 110MM COM ENCAIXE DE ¼” 
MAGNÉTICAS 
 Pontas duplas PH2, Philips x Philips, 110mm 1/4", Material: Aço cromo 
vanádio, Ideal para parafusar e desparafusar com mais precisão, Contém 10 
peças 

Jg 04 

31 

JOGO DE BROCA PARA MADEIRA EM AÇO CARBONO COM 05 PEÇAS E 
CAIXA DE MADEIRA 
Forjadas em aço carbono de alta resistência, permite um corte rápido e 
preciso, possuem arestas de corte laterais especiais e ponta curta de 
centragem para ajudar na perfuração, acompanha caixa de madeira com 
fecho metálico.  
Jogo com 05 peças com as seguintes medidas: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm e 
35 mm 

Jg 02 

32 

FERRO DE SOLDA 65W 
Aquecimento rápido, Resistência de cerâmica, com filamento de níquel-cromo, 
Maior durabilidade da ponta, Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e 
revestimento de estanho,Tensão: 220V, Potência: 65W, Temp. Máxima: 350°C, 
Comprimento: 270mm 

Un 10 

33 
ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 63 X 37 TUBINHO (estanho x chumbo) 
diâmetro 1 mm, com fluxo aditivado"RA" Espessura: 1 mm, Tubo com 
aproximadamente 25g, Composição: 63% estanho, 37% chumbo  

Un 25 

34 

KIT DE FERRAMENTAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS 
DE DESCARGA  
Solta a tampa interna dos modelos * luxo, máster e max de 1.1/2 e 1.1/4; 
Solta acionador válvula * luxo e máster; Solta sede * luxo e max de 1.1/2 e 
1.1/4;  serve também nas válvulas de descarga: - hydra luxo, hydra master, 
hydra max, valvula descarga docol, hydra clean, hydra pro- hydra base, hydra 

Un 04 
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duo, hydra plus, deca slim 

35 

DETECTOR DE VASÃO 
Prático e preciso: detecta até PVC com água;  Aviso de tensão evita 
perfurações em áreas próximas a fios energizados, Fácil leitura e manuseio: 
um botão de seleção para cada modo de detecção, Center Finder: indicação da 
área central do objeto detectado, Não precisa ser calibrado antes da sua 
utilização.  
Especificações Técnicas: Modo concreto: 120mm, Modo universal: 60mm, 
Modo drywall: 60mm, Precisão do centro do objeto: mais ou menos 10mm,  
Mínima distância entre 2 objetos: 50mm, Desligamento automático: 5 
minutos 

Un 02 

36 

DESENTUPIDORA MANUAL 
Prática e perfeita para se ter em casa em lavabos, banheiras, lavanderias e 
pias; Limpa tubulações de até 40 mm (1.1/2”); Operação manual ou com 
parafusadeira elétrica de velocidade variável; Possui uma manivela com cabo 
plástico de fácil agarre; Cabo de avanço automático, através do tambor; Não é 
preciso tocar no cabo; Dimensões do cabo: Diâmetro: 6,3 mm, Comprimento: 
7,6 m 

Un 02 

37 

JOGO DE CHAVE BIELA COM 12 PEÇAS, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 
8 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 MM 
Tipo L com perfil sextavado, Fabricadas em aço especial com acabamento 
niquelada, Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a 
identificação da ferramenta, Bitola de ambos os lados com medidas iguais, 
Indicadas para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado 
externo 

Un 02 

38 

MULTÍMETRO DIGITAL PROFISSIONAL COM TESTE DE CONTINUIDADE  
instrumento destinado a usuários profissional; Destaca-se pelo seu 
custo/benefício e teste de continuidade; Display: 3 ½ Dígitos (2000 
Contagens); Indicação de Sobre faixa: Mostra apenas o dígito mais 
significativo (1); Mudança de Faixa: Manual; Indicador de Bateria Fraca: 
símbolo de bateria é mostrado no display; Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, 
RH < 75%; Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%; Altitude: 
até 2000m, Uso Interno, Linha Profissional, Alimentação: 1 x 9V (6LF22, 
NEDA1604A), Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm 
• Tensão DC: Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V; Precisão: 200mV ± 
(0.5%+5D) 2000mV ~ 600V ± (0.8%+5D); Resolução: 100µV, 1mV, 10mV, 
100mV, 1V; Impedância de Entrada: 1MW; Proteção de Sobrecarga: 600V DC 
/ AC RMS; 
• Corrente DC: Faixa: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10ª; Precisão: 200µA ~ 
20mA ± (1.0%+5D); 200mA ± (1.2%+5D); 10A ± (2.0%+5D); Resolução: 0.1µA, 
1µA, 10µA, 100µA, 10Ma; Proteção de Sobrecarga: Fusível de 0.25A/250V 
para entrada mA, sem Fusível para Entrada 10A (10A máximo por 10 
segundos).   
• Tensão AC:  Faixa: 200V, 600V, Precisão: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D),  
Resolução: 100mV, 1V,  Impedância de Entrada: 500Kw, Resposta em 
Freqüência: 40Hz a 400Hz,  Proteção de Sobrecarga: 600V DC / AC RMS. 
• Resistência: Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 2000Kw;  Precisão: 
200W ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200kW ± (0.8%+5D); 2000kW ± (1.2%+5D);   
Resolução: 0.1W, 1W, 10W, 100W, 1Kw;  Tensão de Circuito Aberto: <3.2V 
DC (máximo);  Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS; 
• Teste de Transistor:  Faixa: 1 a 1000, Tipo: NPN / PNP, Corrente de Base: 
Aprox. 10µA DC, Tensão Vce: 2.8V DC;  
• Teste de Diodo: Faixa: Diodo, Corrente de Teste: 1Ma, Tensão de Teste: 2.8V 
DC (máximo);   Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC RMS 
• Acessórios: Manual de Instruções, Pontas de prova (par), Bateria (instalada) 

Un 10 

39 

 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL 

Instrumento construído com barreiras protetoras para a mão que garante a 
operação segura do instrumento; um gabinete retardante de chama; e circuito 
eletrônico de proteção. Além disso, uma bolsa de transporte garante a 
portabilidade do instrumento evitando danos. 
Equipamento em acordo com IEC-61010, sobretensão CAT II 
- Precisão é dada como (% leitura + número de dígitos) ou especificado de 
outra maneira à 23°C ± 5°C;  
- Umidade relativa < 80%;  
- Especificação válida para 10% a 100% da faixa medida;  
- Ciclo de calibração recomendado de 1 ano;  

Un 05 
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Especificações Técnicas: Display: 3 1/2 dígitos (2000 Contagens),Taxa de 
Amostragem: 3 vezes/s, Indicação de Polaridade: Automática, indicação de 
polaridade negativa, Indicação de Sobrefaixa: ”1” ou “-1”, Indicação de Bateria 
Fraca: Indicação é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão 
de operação, Mudança de Faixa: Manual, PeakHold; 
Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 70%, Ambiente de Armazenamento: 
-10°C a 50°C, RH < 80%, Altitude de Operação: até 2000m, Grau de Poluição: 
II Alimentação: Uma bateria de 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P), Diâmetro 
do Condutor & Abertura de Garra Máx.: 50mm, Dimensões (AxLxP): 240 x 
102 x 47mm, Peso: Aprox. 337g (incluindo bateria) 

40 

ESQUADRO MAGNÉTICO 12KG PARA SOLDADOR 
A medida de 76mm 3", Oferece maior precisão no processo de soldagem, 
Oferece precisão em ângulos de 135, 90, 45°, Capacidade magnética de carga 
12kg 

Un 06 

41 

CHAVE DE FENDA DO TIPO INDUSTRIAL 3/8 X 10" 
Possui haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento 
niquelado e cromado, oferecendo resistência e durabilidade. Conta com ponta 
oxidada, diminuindo a possibilidade de descascamento e proporcionando 
maior segurança ao usuário. Possui cabo feito em material com maior rigidez 
e resistência, que proporciona aumento de torque, tornando a chave ideal 
para trabalhos pesados. 
Cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque, Projetada para 
trabalhos pesados; Medidas: 3/8 x 10” - 9,5 x 250mm 

Un 10 

42 

CHAVE DE PHILIPS DO TIPO INDUSTRIAL 3/8 X 10"  
Possui haste produzida em aço cromo-vanádio temperado, com acabamento 
niquelado e cromado, oferecendo resistência e durabilidade. Conta com ponta 
oxidada, diminuindo a possibilidade de descascamento e proporcionando 
maior segurança ao usuário. Possui cabo feito em material com maior rigidez 
e resistência, que proporciona aumento de torque, tornando a chave ideal 
para trabalhos pesados. 
Cabo produzido em material resistente a altos níveis de torque, Projetada para 
trabalhos pesados; Medidas: 3/8 x 10” - 9,5 x 250mm 

Un 10 

43 

JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILIPS JOGO COM 7 PEÇAS 
Haste em cromo vanádio trefilado; Acabamento niquelado e polido; Contém 
ponta magnética e fosfatizada para maior praticidade; Alta Resistência a 
impactos; Cabo fabricado em PVC rígido; Produzido na cor verde; Injetado 
diretamente sob a lâmina; Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos.  
Composto por 7 peças sendo: 4 Fenda; 5/16" x 6" (8 x 150mm); 3/16" x 4" 
(5 x 100mm);  1/4" x 5"  (6 x 125mm); 1/8” x 3” (3,5 x 75 mm); 3 Phillips; 
1/4" x 4" (PH2 x 100mm); 3/16" x 4" (PH1 x 100 mm); 1/8” x 3” (PH0 x 75 
mm) 

Um 20 

44 

CORDA TRANÇADA 12MM NR18 PARA TRAVA QUEDAS 10 Metros 
Corda constituída em trançado triplo e alma central. Trançado externo em 
multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor 
amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com 
o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da 
densidade linear. Traçado interno em multifilamento de poliamida e alma 
central torcida em multifilamentos de poliamida. Possui identificação interna 
gravada NR 18.16,5 ISO 1140 1990 

Un 20 

45 

CORDA DE SEGURANÇA POLIAMIDA 12MM ROLO C/50M NR18 
Quantidade: Rolo com 50 metros; 
Especificação: Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia 
de segurança para fixação de trava-quedas. 
Composição / Descrição: Constituído em trançado triplo e alma central. 
Trançado externo em multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o 
alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida 
na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo 
ultrapassar 10% da densidade linear. Trançado interno em multifilamento de 
poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. 
Carga de Ruptura: Cabo completo : 20kn = 2.038(kgf); Cabo sem capa externa 
(mínimo) : 15kn = 1.529(kgf);  
Diâmetro do Cabo: Diâmetro nominal (mínimo) : 12,0mm; Desvio limite: 
+0,5mm; 
Identificação do Produto: Fita inserida na alma gravada NR 18.16,5 ISSO 
1140 1990, conforme previsto na Portaria 13 18.16.5 atendendo as 
especificações a seguir: 
a) Marcação com fita inserida no interior do trançado interno gravado NR 

Un 04 
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18.16.5 ISO 1140 1990 e fabricante com CNPJ. 
b) Rótulo fixado firmemente contendo as seguintes informações: 
I. Material constituinte: poliamida 
II. Número de referência: diâmetro de 12mm 
III. Comprimentos em metros 
c) Incluir o aviso: CUIDADO: CABO PARA USO ESPECÍFICO EM 
CADEIRAS SUSPENSAS E CABO-GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE 
TRAVA-QUEDAS. 

46 

CARRINHO DE MÃO 65 LITROS 
Fabricado através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta 
resistência, Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as 
caçambas mais resistentes e duráveis, Acabamento com pintura eletrostática 
a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra 
oxidação, Empunhaduras ergonômicas, Borda reforçada, Eixo em aço de alta 
resistência e bucha em nylon auto lubrificante, Caçamba metálica reforçada 
de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros, Braço metálico tubular 
de 1,5mm, Pneu maciço 3.0/8" 

Un 05 

47 

TIRA JUGULAR PARA CAPACETE  
Tecido elástico na cor preta. Oferece melhor fixação e conforto. A tira 
jugular em tecido elástico proporciona aos usuários uma maior segurança e 
proteção em utilização conjunta com os capacetes. 

Un 40 

48 

MARCADOR ALFABETO E NÚMEROS 5MM PINO PUNÇÃO MARCAÇÃO 
FERRO 36 PEÇAS 
Características: Tipo de carácter Letras e Números, Comprimento6 cm, 
Quantidade de punções 36, Superfícies aptas Metal;  
Descrição: Kit de letras e números de 5MM para marcação por batida em ferro 
e outros metais. Produto ORIGINAL e de excelente qualidade; 
Produto feito em aço com tratamento térmico de elevada dureza, garantindo 
resistência e durabilidade elevada. 
Os Marcadores devem conter acabamento superior, não possuindo defeitos 
grosseiros nas letras e números, e boa qualidades dos detalhes dos números 
e letras. 
Kit completo: Alfabeto completo: de A até à Z – 27 letras (tamanho das letras 
5mm); Todos os números: de 0 até 9 (tamanho dos números 5mm) 

Um 02 

49 

PASSA FIO PROFISSIONAL GUIA DE AÇO ISOLADO COM CARRETEL 
30MT 
Espessura de 3mm x 1,5mm e Isolação Elétrica em Nylon;  
Especificações: Suporte de Carretel com Manivela, para enrolar a fita mais 
fácil; Ideal para dutos obstruídos ou muito largos; Fita guia de Aço, Carretel 
com 30 mts e Isolação de Nylon; Ponta de tração soldada de ótima 
Resistencia. Uso profissional. Peso: 4 kg (bruto com embalagem) 

Un 2 

50 

PASSA FIO PROFISSIONAL GUIA DE AÇO ISOLADO COM CARRETEL 
60MT 
Espessura de 3mm x 1,5mm e Isolação Elétrica em Nylon;  
Especificações: Suporte de Carretel com Manivela, para enrolar a fita mais 
fácil. Ideal para dutos obstruídos ou muito largos. Fita guia de Aço, Carretel 
com 60 mts e Isolação de Nylon. Ponta de tração soldada de ótima 
Resistencia. Uso profissional. Peso: 5,5 kg (bruto com embalagem) 

Un 2 

51 
TALHADEIRA SDS P/ MARTELETE 20MM 
Corpo em aço especial, Encaixe: SDS plus, Corpo com secção 
hexagonal, Comprimento total: 240 mm, Largura da ponta: 20 mm 

Un 10 

52 
TALHADEIRA SDS P/ MARTELETE 25MM 
Corpo em aço especial, Encaixe: SDS plus, Corpo com secção 
hexagonal, Comprimento total: 240 mm, Largura da ponta: 25 mm 

Un 10 

53 
GUIA PASSA FIO C/15 MT AMARELO 
Descrição: Para Instalações Elétricas, telefones e Tvs.  Fabricado com Cabo de 
Aço, 15 metros, Com Alma de Aço e Ponta Flexível, Ultra Resistente  

Un 14 

54 

BALANÇA PLATAFORMA 120 KG 
Coluna articulada; Flexibilidade de manuseio e instalação; Display de cristal 
líquido (com backlight na vs. bateria); Bateria interna recarregável; 
Desligamento automático (vs. Bateria); Fonte adaptadora multivoltagem; 
Flexibilidade no uso de tara; Função de tara sucessiva; Proteção contra 
interferências e sobrecargas; Plataforma de pesagem em aço inox AISI 304; 
Teclado de fácil digitação; Saída de dados: RS 232C (opcional) que permite 
transferir dados de pesagem a dispositivos externos. 
Características:  

Un 02 

mailto:cpl@unirg.edu.br
https://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=tira+jugular
https://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=tira+jugular
https://www.superepi.com.br/pesquisa/?p=tira+jugular


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 
CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Telefone: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

Pág. 23 de 42 

Fls.: _____________ 
 

Rubrica: _________ 

Plataforma: Aço inoxidável AISI 304 Base: Aço carbono SAE 1020 Indicador: 
Plástico ABS na cor preta Tensão de entrada: 93,5 a 264,0 Vca automático 
Tensão saída: 12 Vcc / 200 mA Frenquência: 50 a 60 Hz Display: LCD com 6 
dígitos de 12 mm (L) x 26 mm (A) (Backlight na versão bateria) Teclado: 
Membrana selada com múltiplas camadas plásticas Tara: Até a capacidade 
máxima Temperatura de operação: 

55 

JOGO DE CHAVE COMBINADA 8,9,10,11,12,13,14 mm COM 7 PEÇAS  
Jogo de chaves combinadas; Produzidas em aço especial e temperado; 
Acabamento cromado; É realizado testes de dureza em vários pontos para 
assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto; 
Utilizadas para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e 
quadradas; Medidas iguais na boca e na estrela; Cada kit Contém 7 peças.  

Un 15 

56 

CHAVE INGLESA  12” 
Chave ajustável, Fabricada em cromo vanádio garantindo  maior 
durabilidade, Acabamento fosfatizado oferece uma maior resistência ao 
desgaste, Comprimento: 12” (300mm) Abertura da boca: 30mm, Ideal para 
apertar ou soltar parafusos ou porcas sextavadas e quadradas.  

Un 15 

57 

CAPACETE ABA TOTAL C/ JUGULAR (EPI´S) 
Descrição do Produto: Suspensão com catraca modelo Fast Trac, injetada em 
plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster, Possui uma 
coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clipes de 
plástico fixadas com uma costura, A regulagem do conjunto é feita através de 
uma catraca para ajuste na cabeça do usuário.  Testado e aprovado através 
das normas ABNT, NBR 8221/1983, Classe B.  
Características e aplicabilidades, ajuste à cabeça do usuário. 
Cores: 6 branco (visitante); 5 cinza (encarregado); 4 verde (encanador); 10 
laranja (eletricista e tec. Telefonia)  

Un 25 

58 

TRAVA QUEDAS DESLIZANTE MULT PARA CORDA DE 12MM (EPI´S) 
Descrição do produto: Trava queda em aço carbono, Duplo travamento no 
corpo, Utilizado para corda de poliamida de 12 mm, Prolongador em fita 
poliéster com conector olhal dupla trava com abertura 18mm. 
Utilização do produto: Acessório utilizado em atividades a mais de 2 metros 
de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador, Deve ser 
utilizado com cinturão paraquedista.  NBR 14626:2010.  Tem como objetivo 
neutralizar o risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical. 

Un 15 

59 

TESTADOR PORTÁTIL DIGITAL MEDIDOR CAPACITÂNCIA CAPACITOR 
Características: 1. pode exibir 1999 contagens e teste de capacitância de 
gama 200pF ~ 20mF. 2. com display LCD backlight e retenção de dados, fácil 
de ler e gravar dados no escuro. 3. é uma ferramenta perfeita para o 
laboratório, fábrica e casa e outros campos. 4. duas formas de teste de 
capacitância, tomada de entrada e medidor de caneta, conveniente para 
operar. 5. ele pode ser usado em testes de erro, análise numérica, a seleção 
de capacitância, medir a capacitância desconhecida. 
Especificações:  Cor: Azul & Cinzento; Display: 1999 Contagens; Backlight: 
Sim; Retenção de dados: Sim; Zerar: Sim; Indicação de bateria fraca: Sim; 
Capacitância: 200pF/2nF/20nF/200nF/2 uF/20 uF/200uF± (0.5% + 20), 
2000uF± (2.0% + 20), 20000uF± (4.0% + 20); Fonte de alimentação: 9 V 
bateria; Tamanho do produto: 140x73x31mm; Peso do produto: 156g, + ou – 
10%;  
Lista do pacote: 1 x medidor de Capacitância; 2 x Caneta Teste de Cabos; 1 x 
Manual Do Usuário 

Un 03 

60 

SOPRADOR ASPIRADOR ELÉTRICO 600W PORTÁTIL 
Ferramenta essencial para a manutenção e limpeza de mesas, racks, 
armários, carros, laboratórios, etc. Sua operação se torna confortável, devido 
sua versatilidade e tamanho, encaixa em qualquer lugar e pode ser facilmente 
manuseado. 
Especificações Técnicas: Potência: 600 Watts, Velocidade Variável, Rotações 
de 13000rpm, Volume de Ar de 2,3m³/min, Acompanha 1 Alongador de 
Borracha + 1 Bolsa para Coleta e Pó. 
Peso: 1,5 Kg 

Un 05 
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KIT MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA  140 A + MÁSCARA DE SOLDA 
AUTO  
Escurecimento Fixa Tonalidade 11 Automática; Inversor 140A, fabricado com 
alta tecnologia seu design compacto e portátil podendo ser transporta com 
grande facilidade. Possui excelente soldabilidade com eletrodos revestido, 
saldando vários tipos de materiais como aço carbono, alumínio, liga de cromo 
e níquel. Com turbo refrigeração com ventilação eficaz garantida o uso da 

Un 02 
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máquina o dia todo. Painel de simples manuseio permitindo ajuste dos 
parâmetros pela bitola do eletrodo. O inversor já vem pronto para o uso. 
Produzida de acordo com a classificação IEC 60.974-1. E solda com eletrodos 
de até 2,5mm sem parar. 
Especificações técnicas: Dimensões: 192 x 98 x 248 mm, Classe de proteção: 
IP 21S, Faixa de corrente: 20 – 140 A, Disjuntor: 16 A, Peso: 3,3 Kg, 
Frequência: 50 / 60 Hz, Tensão: 220 V 
Acessórios: Alça, Porta Eletrodo, Garra Obra;  
Manual de Operações, Kit Cabos. 
Garantia: 12 meses 

62 

PISTOLA COLA QUENTE 32W 
Gatilho Anatômico: melhora o desempenho e evita fadiga, Chave Liga/Desliga 
Luminosa: maior segurança e praticidade, Encaixe para Gancheira: para 
pendurar a pistola em balancins;  
Especificações Técnicas: Potência Máxima: 280W, Potência Nominal: 
32W,Tensão: Bivolt: 127 - 240V, Diâmetro do bastão de cola: 11,5mm, 
Frequência: 50/60Hz, Recomenda-se utilização de bastões de cola quente Hot 
Melt, Acompanha 2 bastões de cola quente de 15cm 

Un 08 
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COMPRESSOR DE AR 50 LITROS 8,5 PÉS +KIT PINTURA 220V 
Compressor de ar portátil com motor elétrico e reservatório de 50 litros. Esse 
compressor pode ser utilizado para as mais diversas aplicações e em diversos 
tipos de lugares, pois possui duas rodas e uma alça que facilitam o transporte 
do compressor. Compressor de ar com controle de pressão ajustável e 
material do corpo de alumínio. 
Acompanha um kit de engate rápido; Com protetor térmico; Cabo elétrico de 
1,9 metro; Com circuito de parada automática; - Com manômetro reservatório 
e manômetro de saída; Com válvula de retenção e proteção; 2,5mm de 
espessura padrão Asme; 
Características técnicas do motor do compressor de ar: Motor: Elétrico fio de 
alumínio; Potência: 2.0Hp;Tensão: 220v  Frequência: 60Hz 
Características técnicas do compressor: Tipo de compressor: Pistão; Diâmetro 
do pistão: 47.7mm; Anel pistão: 3 anéis; Tipo de unidade: Reservatório;  
Capacidade do reservatório: 50 litros; Pressão máxima: 8bar (116psi); Fluxo 
de ar: 219 litros (7.6 ft3/min); Tempo de enchimento: 3 minutos e 20 
segundos; Número de estágios: 1;  Controle de pressão: Ajustável; Filtro: 
Papel; Material do corpo: Alumínio; Volume de óleo: 0,25 litro Código do 
fornecedor: Largura(cm): 33.00; Altura(cm) : 70.00 Comprimento(cm): 70.00 
Peso(kg): 33; Garantia: 12 Meses 
Acompanha: Compressor 50 litros;3 metros de mangueira; Pistola de pintura 
600 ml;2 Pino conector; 1 Engate rápido 

Und 02 
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CAPACIMETRO DIGITAL  
Descrição: Capacímetro digital portátil, escala de 200pF a 20mF com tela 
reclinável, ajuste de zero e holster. 
Destaques: Faixa até 20mF, holster de proteção, ponta de prova jacaré e tela 
reclinável;  
Aplicações: Assistência técnica, manutenção de circuitos eletrônicos, motores, 
banco de capacitores, etc. 

Und 03 

 
 
5.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas 

pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial, ABNT, INMETRO, legislações 
específicas, etc, atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso 
VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

5.3. As descrições técnicas dos itens constantes na tabela acima são todas de qualidade mínima 
aceitável, devendo, portanto, ser cotado pelas licitantes produto de qualidade igual ou superior à 
descrita, garantindo-se que a Fundação UnirG não adquira objeto linhas inferiores. 

 
5.4. Os materiais deverão ser originais de primeiro uso e entregues em suas embalagens originais e 

lacradas, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados, 
recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 1622/2002, 
Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário).  

 
5.5. A proposta cujos itens cotados apresentarem qualidade inferior a solicitada, poderá a critério 

técnico, será desclassificada. 
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6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
6.1. O Objeto será adquirido de forma parcelada conforme necessidade da Fundação UnirG, não 

estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado. 
 
6.2. A(s) Fornecedora(s) dos materiais terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a 

entrega, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG.  

 
6.3. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas neste termo de 

referência. 
         
6.4. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em 

desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro do 
padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 
6.5. O objeto será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data  

recebimento pelo fiscal de contrato e/ou servidor designado pela fundação UnirG. 
 
6.6. O recebimento definitivamente do objeto dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após 

o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas.  

 
6.7. A entrega do objeto deverá estar acompanhada de nota fiscal, e ser realizada perante o Fiscal de 

Contrato e/ou responsável designado pela Contratante para tal fim, o qual deverá emitir:  
a) Atesto definitivo, após a verificação do objeto, especificações, qualidade e quantidade atendidas de 

acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação acerca do cumprimento 
integral dos termos; 

b) Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as exigências do Termo 
de Referência, em caráter insanável acompanhado de manifestação acerca dos fatos. 

 
6.8. Uma vez entregue os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o produto está de acordo com as 

características descritas no pedido de compra, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado 
o seu perfeito funcionamento. 
 

6.9. Constatadas irregularidades quanto ao objeto entregue a Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante 

os testes de conformidade e verificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 

 
6.10. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente registrado. 

 
6.11. O objeto a ser fornecido deverá ser novo, entregue devidamente em sua totalidade, e conforme o 

caso, acondicionado em embalagem conforme praxe do fabricante, resistente própria, original e 
lacrada, de forma a garantir que não será danificado durante as operações de transporte, carga e 
descarga, garantindo a sua originalidade e integralidade, assinalando-se nas embalagens a 
procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem, volume, data de 
fabricação, prazo de validade, modelo,  fabricante, bem como demais informações exigidas na 
legislação em vigor, proporcionando integridade do produto até o seu uso.  

 
6.11.1. Não serão aceitos materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação. 
 
6.11.2. O objeto deverá acompanhar, no que couber, acessórios para o completo funcionamento e 
manual de instrução em português.  
 

6.12. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à reparação ou substituição, pela Fornecedora, 
desde que comprovada à existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no 
decorrer de sua utilização. 
 

6.13. Todas as despesas oriundas de transporte e entrega ficará a cargo da Fornecedora. 
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6.14. A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega dos 
materiais, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no neste 
Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento 
do objeto. 

 
 
7. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
7.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UnirG, no ato da ordem 

de compra/ordem e serviço, no seguinte endereço: 
a) Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da Fundação UnirG, na Avenida Pará, 

quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ 
TO. 

 

 
8. DA GARANTIA, DA ASSITÊNCIA TÉCNICA  
8.1. Da garantia do objeto  

8.1.1. O prazo de garantia do objeto deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a 
partir da data do recebimento definitivo, salvo aquele objeto, cuja garantia legal for menor e 
devidamente comprovado pelo fabricante, podendo ser solicitado a apresentação dos documentos a 
seguir elencados, juntamente com a entrega do objeto:  
a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou 

superior ao solicitado; 
b) Documento do fabricante permitindo a Fornecedora oferecer prazo maior que o estipulado no 

Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando esta optar por oferecer prazo 
diferentemente do estipulado na cláusula anterior. 

 

8.1.2. No caso de materiais com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada, prevalecerá a 
garantia do fabricante, independente das informações da proposta de preços atualizada, bem como 
da exigência deste Termo referente à garantia. 

 
8.1.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste 
prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções 
necessárias. Caso a Fornecedora não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser 
substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelos 
servidores da Contratante.  

 
8.1.4. Todos os custos de transporte serão de responsabilidade da empresa vencedora durante o 
período de garantia. 
 

8.2. Da Assistência Técnica  
8.2.1. A Fornecedora deverá prestar Assistência Técnica na vigência da garantia, inclusive com 
reposição de peças e/ou substituição do objeto, conforme o caso, quando comprovado que as 
mesmas apresentaram defeitos de fabricação. 
 
8.2.2. A assistência técnica deverá ser localizada no Brasil. 
 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
9.1. Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações da FORNECEDORA DA 

ARP: 
a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados neste Termo de 

Referência, bem como, na proposta apresentada e atualizada, conforme valor adjudicado e 
homologado, em perfeitas condições de utilização, sendo observadas as exigências e informações do 
servidor responsável, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador em relação ao 
fornecimento do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo 
transporte, fretes, entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e 
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 
d) Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado 

no ato de recebimento provisório e/ou definitivo; 
e) Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, em 

bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em 
conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

f) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 
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g) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e 
justificando seu pedido; 

h)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente causado à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; 

i) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto, para que sejam adotadas 
as providências de regularização necessárias; 

j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 
k) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação de seu endereço ou informações de contato, sob 

pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; 
l)   Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão 

logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias; 

m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de 
entrega do objeto, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte dele; 

n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de 
Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 
 

9.2. Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR 

DA ARP: 
a) Gerenciar todos os atos de controle, fiscalização, administração e execução da Ata de Registro de 

Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  
c) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
d) Emitir pedido de compra do objeto conforme necessidade de aquisição; 
e) Notificar à Fornecedora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
f) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre irregularidades observadas no cumprimento 

da ARP; 
h) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela 

Fornecedora/Beneficiária da ARP; 
i) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 

com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 
realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

j) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação da Fornecedora conforme 
exigido na licitação; 

l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de preços, em caso de inadimplemento ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às contratações; 

m) Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 
que não haja impedimento legal para o ato; 

o) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a 
ARP; 

p) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição 
ou contratação observado o prazo de vigência da mesma. 
 

9.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não 
puder cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação 
apresentados pela mesma não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar as demais fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
 
 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Telefone: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
Pág. 28 de 42 

Fls.: _____________ 
 

Rubrica: _________ 

9.3. Do(s) Órgão(s) Aderente(s):  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços;  
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da 

ARP; 
c) Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por 

cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o Órgão Gerenciador; 
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão 

Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pela Fornecedora das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro 

de Preços; 
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 

que não haja impedimento legal para o ato. 
 
 
10. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA SUA PUBLICIDADE  
10.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
10.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e 

a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua vigência 
eletrônica oficial da Fundação Unirg (https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por 

representante/servidor do Órgão Gerenciador, por ele devidamente designado mediante Ato 
Administrativo próprio, de acordo com as condições constantes na Ata de Registro de 
Preços/Contrato, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas neste Termo de 
Referência, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 
7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido Decreto. 

 
11.2. O representante da Administração deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ARP/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. 

 
11.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Contratante não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP/Contrato, por danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus servidores conforme art. 70 
da Lei nº 8.666/93. 

 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Órgão Gerenciador não está obrigado a adquirir a quantidade parcial do objeto adjudicado 

constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de 
Referência são estimativas de consumo. 

 
12.2. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos 

que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedora registrada em igualdade de 
condições. 
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Gurupi, Estado do Tocantins, 28 de fevereiro de 2.020. 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
 

____________________________________________ 

Inácio Ferreira da Silva 

Matrícula: 2951 
 
 

Gestor Imediato: 
 

___________________________________________ 

Thiago Henrique do Nascimento 

Matrícula: 2196 
 
 
 
 

Ordenador de Despesas 
 

_____________________________________________ 
THIAGO LOPES BENFICA 

Presidente – Fundação UNIRG 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 014/2020 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-ME 

 
ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _______/2020 
 

 

 
Processo: 2019.02.059965 

Validade da Ata: 12(doze) meses 
 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de direito 

público, entidade da administração descentralizada do município de Gurupi, inscrita no CNPJ 
sob nº 01.210.830/0001-06, com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor 
Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado pelo Presidente THIAGO 
LOPES BENFICA, conforme Decreto de nomeação nº 683/2017, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG 764.093 SSP/TO e inscrito no CPF sob nº 846.889.981-04, residente e 
domiciliado nesta Cidade. 

 
FORNECEDORA: RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda., S.A, ME etc.), 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, Inscrição 
Estadual nº__________________, endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado neste ato 
representada pelo Sr. _________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
________________, inscrito no CPF nº________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 
residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 
As partes acima identificadas resovem registrar preços para futura, eventual e parcelada 

aquisição do objeto identificado, conforme cláusulas a seguir elencadas. 
 
 

1. DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS decorre de homologação do Pregão Eletrônico - 

SRP nº 014/2020, na forma da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, Decreto Federal nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, Resolução TCE/TO nº 
181/2015, Decreto Municipal nº 738, de 1º de agosto de 2017, e, subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos 
referidos diplomas legais aplicáveis à espécie e Ato de Ratificação do Senhor Presidente da 
Fundação UNIRG, conforme Termo de Homologação datado de _____/_____/2020, exarado no 
Despacho da Presidência nº ______ às folhas nº _____tudo constante no Processo Administrativo 
nº 2019.02.059965, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futura, eventual e parcelada a 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E UTENSILIOS PARA 
DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA, HIDRAULICA E REDES DE 
COMUNICAÇÃO com a finalidade fundamental e técnica em atender as necessidades das 
unidades administrativas da Fundação e Universidade UnirG, conforme quantidades e 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência-Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de 
Preços. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOS REGISTROS DE PREÇOS DO OBJETO  
 
 

Item Descrição Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Unid Quant Valor 
Unitário 

Valor 
Total 
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xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx 

Valor total do Registro de Preços: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 
3.1. As descrições técnicas dos itens constantes na tabela acima são todas de qualidade mínima 

aceitável, devendo, portanto, ser cotado pelas licitantes produto de qualidade igual ou superior à 
descrita, garantindo-se que a Fundação UnirG não adquira objeto linhas inferiores. 

 
3.2. Os materiais deverão ser originais de primeiro uso e entregues em suas embalagens originais e 

lacradas, não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos remanufaturados, reciclados, 
recondicionados ou pirateados, sob pena de afastamento do certame (TCU, Decisão 1622/2002, 
Acórdãos nº 607/2005 e nº 1745/2006 – Plenário).  

 

4. DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DO LOCAL DE ENTREGA 
4.1. O Objeto será adquirido de forma parcelada conforme necessidade da Fundação UnirG, não 

estando a Administração obrigada a adquirir o quantitativo total registrado. 
 

4.2. A(s) Fornecedora(s) dos materiais terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a 
entrega, contados a partir da assinatura do pedido de compras emitido pelo Setor de Compras e 
Suprimentos da Fundação UNIRG.  

 

4.3. Todos os materiais deverão atender rigorosamente às especificações solicitadas nessta ARP. 
 

4.4. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o material se estiver em 
desacordo com as especificações e condições contratuais, bem como aquele que não esteja dentro 
do padrão de qualidade e/ou apresente irregularidades. 

 

4.5. O objeto será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, contados da data  
recebimento pelo fiscal de contrato e/ou servidor designado pela fundação UnirG. 

 
4.6. O recebimento definitivamente do objeto dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após 

o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas.  

 

4.7. A entrega do objeto deverá estar acompanhada de nota fiscal, e ser realizada perante o Fiscal de 
Contrato e/ou responsável designado pela Contratante para tal fim, o qual deverá emitir:  

a) Atesto definitivo, após a verificação do objeto, especificações, qualidade e quantidade atendidas de 
acordo com este Termo de Referência, acompanhado de manifestação acerca do cumprimento 
integral dos termos; 

b) Atesto de rejeição, para caso de verificação em hipótese de não atendimento as exigências do Termo 
de Referência, em caráter insanável acompanhado de manifestação acerca dos fatos. 

 
4.8. Uma vez entregues os materiais, iniciar-se-á a etapa de verificação se o produto está de acordo com 

as características descritas no pedido de compra, sendo posteriormente aferida a conformidade e 
testado o seu perfeito funcionamento. 

 
4.9. Constatadas irregularidades quanto ao objeto entregue a Contratante poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante 

os testes de conformidade e verificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente registrado. 

 
4.10. Na hipótese de substituição, a Fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido 
o preço inicialmente registrado. 

 
4.11. O objeto a ser fornecido deverá ser novo, entregue devidamente em sua totalidade, e conforme o 

caso, acondicionado em embalagem conforme praxe do fabricante, resistente própria, original e 
lacrada, de forma a garantir que não será danificado durante as operações de transporte, carga e 
descarga, garantindo a sua originalidade e integralidade, assinalando-se nas embalagens a 
procedência e demais características que os identifiquem e os qualifiquem, volume, data de 
fabricação, prazo de validade, modelo,  fabricante, bem como demais informações exigidas na 
legislação em vigor, proporcionando integridade do produto até o seu uso.  

 
4.11.1. Não serão aceitos materiais cujo acondicionamento apresente sinais de violação. 
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4.11.2. O objeto deverá acompanhar, no que couber, acessórios para o completo funcionamento e 
manual de instrução em português.  
 

4.12. Os materiais entregues e recebidos ficam sujeitos à reparação ou substituição, pela Fornecedora, 
desde que comprovada à existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no 
decorrer de sua utilização. 
 

4.13. Todas as despesas oriundas de transporte e entrega ficará a cargo da Fornecedora. 
 
4.14. A Fornecedora deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da entrega dos 

materiais, com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no neste 
Termo e apresentar soluções práticas e efetivas para qualquer problema que envolva o fornecimento 
do objeto. 

 
4.15. Do Local de Entrega do Objeto 

4.15.1. O objeto deverá ser entregue, a rigor, conforme determinação da Fundação UnirG, no ato 
da ordem de compra/ordem e serviço, no seguinte endereço: Almoxarifado Central, localizado no 
Centro Administrativo da Fundação UnirG, na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, térreo, 
Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250 Gurupi/ TO. 

 
14.5.Da Garantia do objeto  

14.5.1. O prazo de garantia do objeto deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a 
partir da data do recebimento definitivo, salvo aquele objeto, cuja garantia legal for menor e 
devidamente comprovado pelo fabricante, podendo ser solicitado a apresentação dos documentos a 
seguir elencados, juntamente com a entrega do objeto:  
c) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou 

superior ao solicitado; 
d) Documento do fabricante permitindo a Fornecedora oferecer prazo maior que o estipulado no 

Certificado de Garantia do fabricante do Produto quando esta optar por oferecer prazo 
diferentemente do estipulado na cláusula anterior. 

 

14.5.2. No caso de materiais com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada, prevalecerá a 
garantia do fabricante, independente das informações da proposta de preços atualizada, bem como 
da exigência deste Termo referente à garantia. 
 

14.5.3. A garantia de fábrica se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou 
desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções 
necessárias. Caso a Fornecedora não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser 
substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelos 
servidores da Contratante.  
 

14.5.4. Todos os custos de transporte serão de responsabilidade da empresa vencedora durante o 
período de garantia. 
 

14.6. Da Assistência Técnica  
14.6.1. A Fornecedora deverá prestar Assistência Técnica na vigência da garantia, inclusive com 
reposição de peças e/ou substituição do objeto, conforme o caso, quando comprovado que as 
mesmas apresentaram defeitos de fabricação. 
 

14.6.2. A assistência técnica deverá ser localizada no Brasil. 
 

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA SUA PUBLICIDADE  
5.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
5.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e a 

sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua vigência 
eletrônica oficial da Fundação Unirg (https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. A despesa decorrente da contratação, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento da Fundação UnirG. 
 

6.2. Pelos produtos adquiridos e efetivamente entregues, este Orgão Gerenciador pagará à 
Fornecedora, os preços constantes nesta ARP e sua proposta atualizada, em conformidade com as 
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condições fixadas previamente no respectivo Edital. 
 

6.3. Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem os custos diretos e indiretos 
para a completa entrega dos produtos adquiridos. 

 
6.4. O pagamento será efetuado, através de rede bancária, em parcela única em até 30 (trinta) dias 

cuja aquisição corresponder ao valor total de até R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); ou em 
02 (duas) parcelas de iguais valores em 30 e 60 dias, cuja aquisição total corresponder a valor 
superior, após a confirmação da entrega do objeto no Almoxarifado Central da Fundação UnirG, 
devidamente acompanhados da Nota Fiscal, a qual será conferida e atestada por responsável da 
Fundação UNIRG, depois de verificada a regularidade fiscal da Fornecedora. 

 

6.5. A notal fiscal deverá estar acompanhada do respectivo Termo de Recebimento do objeto, 
devidamente assinado por responsável da Fundação UnirG. 

 
6.6. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que 
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de 
qualquer natureza. 

 
6.7. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e vinculado à conta 

corrente. 
 
6.8. O Órgão Gerenciador reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da 

nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do certame licitatório ou os 
materiais fornecidos não estiverem em conformidade com a especificação apresentada na proposta. 

 
7. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DA VALIDADE E DA SUA PUBLICIDADE 
7.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a 

contratação com as fornecedoras registradas será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio 
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou 
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93. 

 
7.1.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá validade de 12 (doze) meses a contar da data 
da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
7.1.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado do 
Tocantins e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na página, durante sua 
vigência eletrônica oficial da Fundação Unirg 
(https://unitransparencia.unirg.edu.br/licitacoes/item/atas/). 

 
7.2. A formalização do instrumento contratual se dará através da emissão da Nota de Empenho, 

que terá força de contrato, conforme disposto no caput do art. 62, c/c com o § 4º da Lei Federal nº 

8666/93.  
 

7.2.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) do Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade 
da Ata de Registro de Preços. 

 
7.2.2. O(s) contrato(s)a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser 
rescindido a qualquer  tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 
8.666/93. 

 
7.3. A Fornecedora deverá durante a vigência da Ata de Registro de Preço e contratos oriundos desta, 

manter as condições de habilitação apresentadas na licitação.  
 

7.3.1. As certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União) e Justiça do 
Trabalho(Certidão de Débitos Trabalhistas), se estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 
processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
7.3.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade 
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mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de, 
a contratação não se realizar.   

 
7.4. A Fornecedora não poderá ceder ou transferir a execução do Contrato, total ou parcialmente, a 

terceiros, sob pena de rescisão. 
 
7.5. Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à empresa 

que participar da Licitação. Em nenhum caso a Fundação UNIRG negociará com entidades 
representadas pelas licitantes. 

 
7.6. Independente de transcrição consideram-se como parte integrante da ARP este Edital seus anexos 

e a proposta de preço apresentada pela licitante vencedora. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA ARP 
8.1. Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações da FORNECEDORA DA ARP: 

a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados nesta ARP, bem 
como, na proposta apresentada e atualizada, conforme valor adjudicado e homologado, em perfeitas 
condições de utilização, sendo observadas as exigências e informações do servidor responsável, sem 
nenhum custo oneroso para o Órgão Gerenciador em relação ao fornecimento do objeto; 

b) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo 
transporte, fretes, entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e 
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento; 

c) Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte; 

d) Trocar, reparar, corrigir no prazo estipulado e às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado 
no ato de recebimento provisório e/ou definitivo; 

e) Substituir, no prazo já estipulado, o objeto que não esteja dentro do padrão de qualidade exigido, em 
bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em 
conformidade com as especificações deste Termo de Referência; 

f) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame; 

g) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e 
justificando seu pedido; 

h)  Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 
indiretamente causado à Administração ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 
dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos; 

i) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer 
anormalidade verificada que possa influenciar no fornecimento do objeto, para que sejam adotadas 
as providências de regularização necessárias; 

j) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto; 

k) Comunicar ao Órgão Gerenciador da modificação de seu endereço ou informações de contato, sob 
pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP; 

l)  Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo 
constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, 
para adoção das providências cabíveis e necessárias; 

m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de 
entrega do objeto, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não 
cumprimento da entrega por parte do fornecedor; 

n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de 
Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas. 
 

8.2. Além das obrigações constantes na Lei nº 8.666/93 são obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR 

DA ARP: 
a) Gerenciar todos os atos de controle, fiscalização, administração e execução da Ata de Registro de 

Preços; 
b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;  
c) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP; 
d) Emitir pedido de compra do objeto conforme necessidade de aquisição; 
e) Notificar à Fornecedora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário; 
f) Receber provisória e definitivamente o objeto solicitado e efetivamente entregue; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora sobre irregularidades observadas no cumprimento 

da ARP; 
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h) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela 
Fornecedora/Beneficiária da ARP; 

i) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade 
com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, 
realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP; 

j) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins 
de adequação as novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

k) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação da Fornecedora conforme 
exigido na licitação; 

l) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 
procedimento licitatório, bem como as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de preços, em caso de inadimplemento ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às contratações; 

m) Notificar a Fornecedora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

n) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 
que não haja impedimento legal para o ato; 

o) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o material a órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a 
ARP; 

p) Autorizar ou não a adesão de órgãos não participantes nesta ARP e consequentemente a aquisição 
ou contratação observado o prazo de vigência da mesma. 
 
8.2.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora não 
puder cumprir os compromissos assumidos, o Órgão Gerenciador poderá: 

a) Liberar a Fornecedora do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovação 
apresentados pela mesma não puder cumprir o compromisso; e 

b) Convocar as demais Fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

8.3. DO(S) ÓRGÃO(S) ADERENTE(S):  
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando 

desejarem fazer uso da ata de registro de preços;  
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da 

ARP; 
c) Identificar o objeto e os quantitativos que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por 

cento dos quantitativos totais dos itens registrados nesta ARP para o Órgão Gerenciador; 
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão 

Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP; 
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pela Fornecedora das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador; 

f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro 

de Preços; 
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega; 
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para 

formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário; 
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde 

que não haja impedimento legal para o ato. 

 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP serão efetuados por representante/servidor 

do Órgão Gerenciador, por ele devidamente designado mediante Ato Administrativo próprio, de 
acordo com as condições constantes na Ata de Registro de Preços/Contrato, observando-se no que 
couber ao fiscal, às obrigações elencadas nesta ARP, bem como as disposições do art. 67 da Lei nº 
8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido 
Decreto. 

 
9.2. O representante da Administração deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

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

 
9.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Contratante não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Fornecedora, durante a vigência da ARP/Contrato, por danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus servidores conforme art. 70 
da Lei nº 8.666/93. 

 
 
10.  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1. A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis subsidiárias, 

garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das 
demais cominações legais se cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 
10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

10.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 

10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.3.1. Deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como os documentos de 
habilitação e demais documentos nos prazos determinados no Edital. 

 

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

10.1.5. Não mantiver a proposta; 
 

10.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

10.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

10.1.8. Pelo atraso na execução dos serviços ou na entrega dos produtos, em relação ao prazo 
proposto e aceito. 

 

10.2. A Inexecução total ou parcial da ARP poderá a Administração, aplicar as sanções previstas 
nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 

10.2.1. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração; 
 

10.2.2. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar as seguintes sanções: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte contratual não 

cumprida a juízo da Administração; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
10.3. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 

perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, podendo ser aplicada as 
sanções civis ou penais cabíveis. 

 

10.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a 
data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo 
com ampla defesa. 

 
11. VARIAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADO 
10.1. Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando 
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houver disciplinamento diverso. 
 

10.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-
financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de 
mercado. 

 

10.2.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Fundação UnirG a 
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço 
registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos.  

 

10.3. A Fundação UNIRG terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento do pleito, para análise 
dos pedidos de revisão recebidos. 

 

10.3.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar as entregas dos pedidos pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pela Fundação UNIRG.  
 

10.3.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão 
seja julgado improcedente. 

 
10.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, a Fundação Unirg convocará a Fornecedora visando a negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 

10.4.1. Frustrada a negociação, a Fornecedora será liberada do compromisso assumido. 
 

10.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedora, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Fundação 
UNIRG poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento. 

 

10.6. O Gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

 

11.  DO CANCELAMENTO REGISTRO DE PREÇO  

11.1. O registro da Forncedora poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 

11.1.1. Pela Administração, quando: 
a) A fornecedora não cumprir as exigências contidas no presente Edital ou Ata de Registro de 

Preços; 
b) A fornecedora der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de 

preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 
n.º 8.883/94; 

c) A fornecedora não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao 
praticado pelo mercado; 

d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 
da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94. 

 

11.1.2. Pela fornecedora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado 
de cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços. 

 

11.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser 
fundamentada. 
 

11.3. A comunicação do cancelamento do registro da Fornecedora será feita por escrito, juntando-se o 
comprovante de recebimento. 

 

11.4. No caso de a fornecedora encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação 
será feita por publicação, no Diário Oficial do Estado do Tocantins, considerando-se cancelado o 
registro da mesma a partir do 5º dia útil, a contar da publicação. 

 

11.5. A solicitação da fornecedora para cancelamento do registro de preço, não a desobriga do 
fornecimento do objeto, até a decisão final do Órgão Gerenciador, a qual deverá ser prolatada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
no instrumento convocatório e nesta ARP, caso não aceitas as razões do pedido. 
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12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer Órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame, mediante anuência do Órgão Gerenciador 
da Ata e aceitação da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no 
Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais pertinentes e demais normas em vigor e respectivas 
atualizações. 
 

12.2. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços vigente, deverão consultar o Órgão Gerenciador da mesma para manifestação 
sobre a possibilidade de adesão.  

 

12.3. Poderá a beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador.  

 

12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item editalício, não poderão 
exceder, por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador conforme dispõe o §3º do art. 22 
do Decreto Municipal nº738/2017. 

 

12.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na ata de registro de preços para o Órgão 
Gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

12.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Aderente deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  

 

12.7. Compete ao Órgão Aderente, os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Fornecedora das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

 

12.8. A Fundação UNIRG, na qualidade de órgão gerenciador, só autorizará a adesão à ARP após a 
primeira contratação por órgão integrante da ata.  

 
13. DO CADASTRO DE RESERVA  
13.1. O Órgão Gerenciador registra a existência de Cadastro de Reserva para o(s) item(ns): XX, XX, 

XX, conforme Ato formalizado por empresa licitante enviado via sistema, anexado a esta ARP, 

devendo ser observadas as disposições constantes no item 5.8 do Edital. 
 
13.2. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, bem como nos 

seus Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) fornecedora(s) registrada(s) no 
Cadastro Reserva. 

 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. As partes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir a presente ARP em todos os seus termos, 

cláusulas e condições, por si e seus sucessores.Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços 
conforme legislação elencada no item 1 – Do Fundamento Legal, constante desta ARP, no Edital do 

Pregão Eletrônico SRP nº 014/2020 e Processo Administrativo nº 2019.02.059965. 
 

14.2. Esta Ata de Registro de Preços-ARP é documento vinculativo, obrigacional, com característica 
de compromisso para futura, eventual e parcelada contratação entre Fornecedora e Órgão 
Gerenciador, conforme os preços registrados, descrições do objeto, condições a serem praticadas, e 
as disposições contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência-Anexo I e Proposta 
Vencedora Atualizada. 

 

14.3. É vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da contratação, sem 
prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  

 

14.4. A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos 
que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedora registrada em igualdade de 
condições, observando-se a existência de Cadastro de Reserva. 

 

14.5. Fazem parte integrante desta ARP, independente de transcriação, o Edital de Licitação, o Termo 
de referência, a Proposta de Preços Vencedora/Atualizada, bem como as condições específicas 
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previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Federal nº 10.520/2002, e atualizações porteriores, e 
ainda o Cadastro de Reserva de Fornecedores - Anexo a esta ARP. 

 
15. DO FORO 
15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente ARP, elegem as partes como foro, a 

Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
15.2. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 

conforme, vai assinada pelo Orgão Gerenciador e pela particular Fornecedora. 
 

 
 
 

Gurupi/TO, aos ___ dias do mês de______ de 2020. 
 
 
 
 
 

 
FUNDAÇÃO UNIRG 

Thiago Lopes Benfica 
ORGÃO GERENCIADOR 

Empresa  
Representante 

FORNECEDORA REGISTRADA 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2020 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-MEI 

 
 ANEXO III 

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA 
 

À Fundação UNIRG  
 
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 

_________________________ em conformidade com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

014/2020-SRP, Processo Administrativo nº 2019.02.059965, cujo objeto é o fornecimento 

futuro, eventual e parcelado de EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E UTENSILIOS 
PARA DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA, HIDRAULICA E REDES DE 
COMUNICAÇÃO. 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para o fornecimento do objeto 
conforme descrito no TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I do Edital, bem como nesta proposta 

atualizada, conforme itens elencados na tabela abaixo: 
 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Quant.  Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 ** deve o proponente especificar o 
objeto de forma clara, descrevendo 
detalhadamente as características do 
produto e outros elementos que de 
forma inequívoca identifiquem e 
constatem as configurações cotadas. 

(...) (...) (...) 
R$ ... 

(Valor em 
algarismo) 

R$ ... 
(Valor em 
algarismo) 

VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Valor em algarismo e por extenso) 

 

Dados da empresa: 
Razão Social: 

CNPJ/CGC nº: Inscrição Estadual nº: 
Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 
Telefone: (XX) e-mail comercial: 

 
Banco:  Agência nº: Conta nº:  

 

Dados do responsável para assinatura da ARP: 

Nome Completo: 

CPF nº: RG nº: 
Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 

Telefone: (XX) e-mail: 
Cargo/Função que exerce na empresa: 

 

Prazo de validade da proposta: ______ (________________) dias corridos, contados da data de sua 
apresentação na plataforma eletrônica; 
Local de entrega do objeto: Almoxarifado Central, localizado no Centro Administrativo da 
Fundação UnirG. 
Prazo para entrega: até 30(trinta) dias corridos, contados a partir da assinatura do pedido de 
compras emitido pelo Setor de Compras e Suprimentos da Fundação UNIRG. 

 
Cidade/UF, ____ de ______________ de 2020.  

 
____________________________________________________________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa) 

 
OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser apresentado no papel timbrado 
ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG, 
devendo ser observadas as exigências quanto aos elementos próprios constantes do Edital.  

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 
CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Telefone: (063) 3612-7505 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
 

Pág. 41 de 42 

Fls.: _____________ 
 

Rubrica: _________ 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2020 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-MEI 

 
ANEXO IV 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

À Fundação UNIRG. 

Comissão Permanente de Licitação 
Gurupi-TO. 

 

 
 

 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 

.........................................................................................., estabelecida 

............................................................................, n.º ...................., bairro 

............................................, cidade.............................................................. ......., 
estado............................................, CNPJ n.º .............................................. ..............., é/foi 
nosso fornecedor de (descrever os produtos), cumprindo sempre e pontualmente com as 
obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que 
declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 

PROCESSO Nº 2019.02.059965 

OBJETO: Registro de Preços, para Futura, Eventual e Parcelada aquisição de EQUIPAMENTOS, 

FERRAMENTAS, MATERIAIS E UTENSILIOS PARA DESEMPENHO DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL, ELETRICA, HIDRAULICA E REDES DE COMUNICAÇÃO. 

 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2020. 

 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo/CPF/Telefone 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a apresentação de atestado de 
capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo possua todas as informações constantes deste modelo, 
devendo ser apresentada em papel timbrado da Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição 
do cabeçalho da Fundação UNIRG 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2020 
Exclusivo à Participação de Microempresas-ME, Empresas de Pequeno Porte-EPP e 

Microempreendedores Individuais-MEI 
 

ANEXO V 
MODELO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
 

À Fundação UNIRG. 
Comissão Permanente de Licitação. 
Gurupi-TO. 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 
PROCESSO Nº 2019.02.059965 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto deste CADASTRO RESERVA o fornecimento futuro, eventual e parcelado de 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E UTENSILIOS PARA DESEMPENHO DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL, ELETRICA, HIDRAULICA E REDES DE COMUNICAÇÃO com a finalidade 
fundamental e técnica em atender as necessidades das unidades administrativas da Fundação e 
Universidade UnirG, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de 
Referência-Anexo I do Edital, condições contidas na Ata de Registro de Preços, cujos termos são parte 
integrante deste instrumento, para os itens neste Cadastro elencados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EMPRESA REGISTRADA 

               Dados da empresa: 
Razão Social: 

CNPJ/CGC nº: Inscrição Estadual nº: 

Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 
Telefone: (XX) e-mail comercial: 

 

Banco:  Agência nº: Conta nº:  

 

Dados do responsável pelo Cadastro de Reserva: 
Nome Completo: 

CPF nº: RG nº: 
Endereço: 

CEP: Cidade:  Estado: 

Telefone: (XX) e-mail: 

Cargo/Função que exerce na empresa: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CADASTRO RESERVA 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Marca/ 
Modelo/ 

Fabricante 

Quant.  Unid. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

 ** deve o proponente especificar o objeto de 
forma clara, descrevendo detalhadamente 
as características do produto e outros 
elementos que de forma inequívoca 
identifiquem e constatem as configurações 
cotadas. 

(...) (...) (...) 
R$ ... 

 
R$ ... 

 

VALOR TOTAL: R$ XXXXX,XXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) (Valor em algarismo e por extenso) 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CADASTRO RESERVA  
.1. Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas na Ata de Registro de Preços 
serão  observadas pela empresas registradas no Cadastro Reserva. 
 

 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2020. 

 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 
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