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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.038563/2018-45

ATENÇÃO

No recente acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com
vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação
quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o Edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de
cumprimento.

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, fazer declaração falsa, não
assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará a licitante a penalidades, as quais
serão apuradas em regular processo administrativo.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da
Coordenadoria de Gestão de Materiais da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura da UFMS, sediada na cidade de Campo Grande, a
Avenida Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013,  da Instrução Normativa
SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 28 de agosto de 2019.

Horário: 09:30 (horário de Brasília-DF).

UASG: 154054

Local: COMPRASNET – www.comprasgovernamentais.gov.br

LICITAÇÃO COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, EPP E COOPERATIVAS DO ART. 34 DA LEI N. 11.488/2007;
EXCETO O(S) ITEM(NS) 11, 66, 67, 68, 83, 85, 86 E 147 QUE É (SÃO) DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de material
permanente: aparelhos de telecomunicações; aparelhos eletrodomés�cos; áudio, vídeo e foto e afins, para atender às
previsões 2018/2019 da UFMS, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a par�cipação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências con�das neste Edital
e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e par�cipantes, bem como a eventuais adesões são as que
constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sí�o www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Cer�ficado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP – Brasil.

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

3.4. É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as
transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para todos os itens a par�cipação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com exceção do(s) item(ns) 11, 66, 67, 68, 83, 85, 86 e
147, que será(ão) de ampla par�cipação.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades coopera�vas mencionadas no ar�go 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa �sica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.3.1. proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administra�va ou judicialmente;

4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-
TCU-Plenário).

4.4. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

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

4.4.3. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

4.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma�va SLTI/MP nº 2, de
16 de setembro de 2009;

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Cons�tuição Federal;

4.4.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA
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5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a fase de recebimento de propostas.

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

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

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir as propostas apresentadas.

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

5.5.1. Valor unitário e total do item;

5.5.2. Marca;

5.5.3. Fabricante;

5.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garan�a, número do registro ou inscrição do bem no
órgão competente, quando for o caso;

5.6. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

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

5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

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

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário);

5.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Não será aceito o termo “conforme edital” ou qualquer outro
que não a descrição do objeto.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os par�cipantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da
fase de lances.

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

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automa�camente descartados pelo
sistema os respec�vos lances.

6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão ser desconsiderados
pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

6.9.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
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6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

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

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

6.14. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

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

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

6.17. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca, junto à Receita Federal, do porte da en�dade
empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.19. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma úl�ma oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automá�ca para tanto.

6.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.22. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o
critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.

6.23. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances equivalentes não serão
considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é u�lizada como um dos critérios de
classificação.

6.24. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens fornecidos:

6.24.1. por empresas brasileiras;

6.24.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.24.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.25. Persis�ndo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.

6.26. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja ob�do melhor preço, observado o critério de julgamento, não se
admi�ndo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

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

6.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

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

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

7.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa �sica deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Norma�va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V,
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sob pena de desclassificação.

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

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

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

7.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e jus�ficada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6. Para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 144,
145, 147, 148, 150 e 151, enquadrados no Anexo I da Instrução Norma�va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, o Pregoeiro
solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de
não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de A�vidades
Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respec�vo Cer�ficado de
Regularidade válido, nos termos do ar�go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Norma�va IBAMA n° 06, de
15/03/2013, e legislação correlata.

7.6.1. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de disposi�vo legal, como nos casos de produtos
importados que não exijam o cadastro do importador, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as penas da lei.

7.7. Para os itens 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 103, 104, 105, 109, 113, 117, 123,
124, 132, 133, 134, 139, 147 e 148, o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que
apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, cópia da E�queta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE do produto ofertado, para comprovação de que pertence à(s) classe(s) exigida(s) no Termo de
Referência. Para liquidificadores, aspiradores de pó, será exigido o selo ruído , indica�vo do respec�vo nível de potência
sonora, nos termos da Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/94, e legislação correlata.

7.7.1. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de disposi�vo legal, como nos casos de produtos
importados que não exijam o cadastro do importador, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as penas da lei.

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

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
sua con�nuidade.

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

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

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

7.11. Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

7.12. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de habilitação,
na forma determinada neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO

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

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho
Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos - CADICON, man�dos
pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

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

8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impedi�vas Indiretas.

8.1.5.2. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

8.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

8.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018
mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l
anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.3. Também poderão ser consultados os sí�os oficiais emissores de cer�dões, especialmente quando o licitante
esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cer�dão correspondente por meio do sí�o oficial, ou na
hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas)
horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

8.4.1.   As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.5. Os licitantes que não es�verem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além
do nível de credenciamento exigido pela Instrução Norma�va SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte
documentação rela�va à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-
Financeira, nas condições descritas adiante.

8.6. Habilitação jurídica:

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta
Comercial da respec�va sede;

8.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da auten�cidade no sí�o
www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respec�va sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência;

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

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

8.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va;

8.7. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

8.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
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referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
rela�vos 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;

8.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,
per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

8.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo
exercício contrata ou concorre;

8.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei;

8.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.8. Qualificação econômico-financeira:

8.8.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;

8.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do úl�mo exercício financeiro. (Art.
3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

8.8.2.2. No caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

8.8.2.3. Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl�ma auditoria contábil-
financeira, conforme dispõe o ar�go 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.8.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

 LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)/(PASSICO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 

SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
 

LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)

8.8.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração,
e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez por cento) do valor
es�mado da contratação ou do item per�nente.

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

8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio e-mail pregao.proadi@ufms.br. 

8.10.1. 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.

8.10.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legal permi�dos.

8.10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

8.10.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições

8.11. A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
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demais exigências do edital.

8.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de jus�fica�va.

8.13. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

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

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

8.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumula�vamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item
em que es�ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

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

9.2.1. Todas as especificações do objeto con�das na proposta, tais como marca, modelo, �po, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes úl�mos. 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

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

10.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.

10.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.
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10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
não assinar o contrato, não re�rar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

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

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

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

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias, contados a par�r da data
de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.1.1. Na impossibilidade de comparecimento no local e data estabelecidos na convocação, as licitantes
classificadas poderão optar pelo preenchimento do Termo de Responsabilidade Sobre a Ata de Registro de Preços
(conforme modelo do Anexo II – fulcro no art. 25, I, do Decreto 7892/2013), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o qual
deverá ser datado e assinado por pessoa devidamente autorizada.

14.2. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu
recebimento.

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

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respec�vas
quan�dades, preços registrados e demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços
com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou
emi�do instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite/re�rada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado/re�rado no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do
fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
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15.3.1. referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições
da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº
8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 06 meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual
ou no termo de referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão
temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não es�ver
inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

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

15.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação, ou quando, injus�ficadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das
demais cominações legais.

16. DO REAJUSTE

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;

20.1.2. apresentar documentação falsa;

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.5. não man�ver a proposta;

20.1.6. cometer fraude fiscal;

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

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

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

20.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao
objeto da contratação;

20.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos;

20.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.
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20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração administra�va
�pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação
preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administra�va.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa
jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União
ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

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

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

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

21.1. Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta
do licitante mais bem classificado.

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

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,
estes serão classificados segundo a ordem da úl�ma proposta individual apresentada durante a fase compe��va.

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será
u�lizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos
ar�gos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.proadi@ufms.br, ou por pe�ção
dirigida ou protocolada no endereço Av. Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário, Campo Grande (MS), na Coordenadoria
de Gestão de Materiais – CPEL/UFMS.

22.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

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

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

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

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

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

23.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das
pelo sistema ou de sua desconexão.
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23.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

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

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

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

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

23.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e também
poderão ser lidos e/ou ob�dos no endereço h�ps://proadi.ufms.br/licitacoes/ ou pelo e-mail pregao.proadi@ufms.br nos
dias úteis, no horário das 08:00 as 11:00. Horas e das 14:00 as 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administra�vo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

23.14.1. Anexo I - Termo de Referência - CÓD SEI: 1376112

23.14.2. Anexo II - Iden�ficação do Licitante, Declarações e Termo de Responsabilidade Sobre Ata de Registro de
Preços - CÓD SEI: 1238843

23.14.3. Anexo III - Modelo de Proposta de Preços - CÓD SEI: 1238851

23.14.4. Anexo IV - Minuta de Ata de Registro de Preços - CÓD SEI: 1377429

23.15. Em cumprimento ao Art. 3º da Lei 10.520, incisos I a IV e Decreto 5450, Art. 8º, incisos de I a VII, designo
como pregoeiro(a) para este certame, o(a) Servidor(a) Ana Luisa Carneiro Monteiro Barbosa, nomeado (a) pela Portaria 890
- RTR, de 19 de junho de 2019.

Campo Grande - MS,  24 de julho de 2019.

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 24/07/2019,
às 22:20, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1377422 e o código CRC
81B6D5FE.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.038563/2018-45 SEI nº 1377422
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1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material permanente: aparelho de telecomunicações; aparelhos eletrodomés�cos; áudio, vídeo e foto e afins, para
atender às previsões 2018/2019 da UFMS. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 147/2014).

1.2. Relação de Itens:

ITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Unidade de
Fornecimento

  Valor
Unitário
Estimado
(R$) 

UASG - Município/UF de Entrega - Quantidade   Valor Total

1268713-AMPLIFICADOR
SOM

AMPLIFICADOR SOM,
APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM,
QUANTIDADE CANAIS 2 UN,
POTÊNCIA CANAL 500 WRMS,
LARGURA 482 MM, ALTURA 124
MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1.000 W,
PROFUNDIDADE CAIXAS
ACÚSTICAS 400 MM

UNIDADE 1.661,00

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 1           

1.661,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7         

11.627,00

2150802-APARELHO
GRAVADOR

Gravador/reprodutor, sistema
gravação digital MP3, alimentação
pilhas pequena, tamanho AAA,
características adicionais microfone
incorporado mono, visor  LCD
reversível, fone de ouvido, tipo
portátil, aplicação gravador digital de
voz, porta  USB, capacidade
armazenamento 4 GB, dimensões
aproximadas: (L x A x P) 38,5 x
115,2 x 21,3 mm, peso aproximado
72 gramas.

UNIDADE 230,00
154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 16           

3.680,00

3150178-APARELHO
PURIFICADOR DE ÁGUA

Purificador de água refrigerado, tipo
mesa ou parede, com suporte para
fixação na parede, produção de água
natural ou gelada, potência mínima:
120 Watts. Gabinete em ABS de alto
impacto, com bandeja / pingadeira
removível. Deve acompanhar suporte
para fixação na parede. Permita fácil
troca de filtro. 110 volts. Garantia
mínima: 1 ano Assistência técnica
autorizada pelo fabricante.

UNIDADE 557,48
154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 31         

17.281,88

440444-APARELHO
TELEFÔNICO

Aparelho telefônico com fio com, no
mínimo, as seguintes funções:
rediscagem, função mudo, flash,
pause e tom, garantia mínima de 1
ano. Dimensões aproximadas: (C x L
x A): 20 x 15 x 8 cm. Peso
aproximado: 540 gramas.
Alimentação: 3 pilhas AA. Viva voz,
registro de chamadas
(aproximadamente: 72 números
recebidos e 16 números discados.)
Qualidade de voz digital,
Cronômetro para o tempo de ligação,
Redução de ruídos. Discagem rápida.

UNIDADE 93,33

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 4               

373,32

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 159         

14.839,47

540444-APARELHO
TELEFÔNICO

Aparelho telefônico sem fio com, no
mínimo, as seguintes funções:
indicador de intensidade do sinal
com três barras, indicador do nível
da bateria com três barras. 
Gerenciamento de chamadas:
chamada em espera, identificador de
chamadas, microfone mudo,
chamadas não atendidas, chamadas
recebidas. Funções básicas: redial,
identificador de chamadas com
registro, no mínimo, de 20 ligações,
viva voz e agenda com, no mínimo,
50 contatos, bivolt. Garantia mínima
de 1 ano.

UNIDADE 104,95
154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 136         

14.273,20

6247814-ASPIRADOR DE PÓ
E ÁGUA

Aspirador de pó com, no mínimo, as
seguintes especificações: capacidade:
1,9 litros; potência 1600 W, tensão /
voltagem 127 V, acompanhado de
tubo flexível e prolongadores, 3

UNIDADE
760,00

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS

1               
760,00

PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23104.038563/2018-45

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
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bocais (para cantos, frestas e
estofados) e manual, com
empunhadura ergonômica para fácil
utilização. Livre de saco de pó - Bag
Free. Garantia mínima de 1 ano.
Assistência técnica local autorizada.

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7           

5.320,00

7254357-BATEDEIRA
DOMÉSTICA

BATEDEIRA DOMÉSTICA, TIPO
PLANETÁRIA, CAPACIDADE
3.900 ML, COMPONENTES
ADICIONAIS TRAVA
AUTOMÁTICA E DISCO
REGULAGEM ALTURA TIJELAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E
BATEDORES PARA MASSAS
LEVE, MÉDIA

UNIDADE       
479,78

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 12           

5.757,36

827693-CAFETEIRA
ELÉTRICA

Cafeteira elétrica, em aço inox, para
preparar café em pó, com colher
dosadora, reservatório de água com
graduação, porta filtro removível e
placa aquecedora. Com sistema
Corta-pingos. Capacidade 
aproximada de até 40 xícaras de
café. Com desligamento automático.
Capacidade mínima do reservatório
de água: 1 litro. Capacidade mínima
do reservatório de pó: 400 ml ou 200
g. Potencia mínima: 800 W, tensão:
110/220 v. Garantia mínima de 1
ano. Assistência técnica local
autorizada.

UNIDADE       
348,33

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 29         

10.101,57

9252165-CAFETEIRA
ELÉTRICA

Cafeteira tradicional. Corpo em aço
inoxidável 430 e depósito em aço
inoxidável 304. Apresenta 2
torneiras: sendo uma para retirada da
água que fica na caldeira, para
manter quente o café, a outra para
servir o café. Resistência tubular e
termostato de bulbo regulável. Esse
equipamento pode servir o alimento
desejado como: leite ou chá.
Acompanha coador de pano e vareta
para limpeza das torneiras. Torneiras
de alavanca com cartucho VSP. Pés
de alumínio fundido e sapatas anti-
derrapantes.

UNIDADE       
775,87

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 11           

8.534,57

Características: Cafeteira de 6 litros.
Medidas: 370 x 300 x 630.
Alimentação: 110 v. Potencia: 1.300
W. Consumo: 1,30 kW. Garantia do
fornecedor: 6 meses. MARCA DE
REFERÊNCIA: MASTER 6
LITROS CF 3602, MASTER
MARCHESONI, MARCHESO,
ETC

10218820-CAFETEIRA
ELÉTRICA

CAFETEIRA ELÉTRICA,
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
APLICAÇÃO INDUSTRIAL,
CAPACIDADE 8 L, VOLTAGEM
110 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
TERMOSTATO Marcas padrão
referência: Consercaf, Marchesoni,
MSTP Monarcha, etc.

UNIDADE       
902,68

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 1               

902,68

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 10           

9.026,80

1144016-CAIXA ACÚSTICA

Tipo Ativa, 2-Vias, bi-amplificado;
Faixa de Freqüência 49 Hz - 20 kHz
(-10 dB); Cobertura 90 ° C x 60 ° V;
Woofer 15 "(381 mm); Drive 1.4 ";
Amplificador de Potência Dinâmica:
1100 W (950 W, 150 W LF HF);
Contínua: 700 W (600 W LF, HF
100 W); Nível de saída 133 dB SPL
(1 m, no eixo); Conectores 1 x
entrada XLR; 1 x jack através de
XLR (em paralelo com a entrada); 1
x saída de ligação XLR; Processador
D-contorno: FOH / main, monitor,
off; Gabinete Bass-reflex, ABS com
acabamento em preto fosco;
Montagem 3 x Fly pontos (dois de
topo, uma traseira, encaixa M8 x 15
mm olhais); 1 x soquete de pólo 35
milímetros com 0 ° / 7 °; Requisitos
de

UNIDADE    
4.170,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 22         

91.740,00

Alimentação 100-240 V AC, Peso
máximo 22,5 kg.

14
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12150225-CAIXA SOM Caixa de som amplificada com, no
mínimo, a seguinte especificação:
altofalantes: woofer 10" e super
tweeter. Equalizador: 3 vias (graves,
médios e agudos). Entradas: Canal 1
- Microfone 1, Canal 2 - Microfone
2, Canal 3 -

UNIDADE       
807,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

8           
6.460,00

Guitarra e violão / cavaquinho Chave
liga/desliga tweeter Potência RMS:
60 W. Alimentação: 110/220 v.
Dimensões A x L x P (mm): 566 x
431 x 257. Garantia mínima: 1 ano.

13150225-CAIXA SOM

Caixa de som multiuso com, no
mínimo, as seguintes especificações:
5 canais, Entradas: 3 P10 microfone,
2 P10 guitarra, pedal, 2 P10
contrabaixo, 1 P10 órgão / teclado, 1
auxiliar RCA (tape, CD). Saída: line-
out - AC. Equalização: graves,
médios e agudos. Sistema acústico: 1
alto-falante de 15", 1 médio de 5", 1
super tweeter. Potência máxima: 200
w RMS. Alimentação: 110/220 V.
Entrada USB para pen-drive, tensão
voltagem 127 v. Garantia mínima de
1 ano.

UNIDADE    
1.680,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

3.360,00

14

380222-CAIXA SOM CAIXA
SOM, POTÊNCIA 180 W
P.M.P.O W, COR PRETA,
VOLTAGEM 120 V, TIPO
FONTE INTERNA,
APLICAÇÃO
COMPUTADOR,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CONECTOR
OUVIDO, AMPLIFICADOR
INTERNO -

 Sistema de som amplificado para PC
subwofer, potência minima 28 Watts
RMS, com 1 SubWofer e 2 caixas
satélites, 2.1 canais estéreo,
qualidade HIFI, controle de volume,
voltagem 127 volts CONJUNTO       

422,15

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 13           

5.487,95

  

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 10           

4.221,50

15

316494-CAIXA SOM CAIXA
SOM, POTÊNCIA 380 W,
COR GELO, VOLTAGEM
120 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ENTRADA
FONE OUVIDO, BOTÃO
LIGA/DESLIGA,
AMPLIFICADA

 Caixa de som amplificada para
estúdio. Características: 2 vias; ativa;
woofer de 6.5" com amplificador de
75w - tweeter de alta fidelidade e
amplificador de 25w para altas
frequencias; resposta de frequencia:
62hz a 25khz

PAR    
2.699,90

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 1           

2.699,90

16150325-CÂMERA DIGITAL

CÂMERAS DIGITAIS
PROFISSIONAIS DSLR. Tipo /
Descrição do produto: Câmera
DSLR com flash integrado Mídia de
Armazenamento: Cartões de
memória SD,SDHC,SDXC
*Compatível com cartões Ultra High
Speed (UHS-I) e Eye-Fi.  Vídeos
formato MP4 AF CMOS Híbrido.
Tela LCD  de 3.0 polegadas (cerca
de 1.040.000 pontos).

UNIDADE    
3.837,88

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7         

26.865,16

17150325-CÂMERA DIGITAL Câmera tipo digital, profissional,
com, no mínimo, 18 Megapixels, AF
/ AE, tipo single-lens reflex com
flash embutido. Características
mínimas: Mídia de gravação: Cartão
CF Tipo I e II, compatível com
cartões UDMA CF OU SD , através
de meios externos (USB v.2.0 rígido,
via transmissor de arquivo sem fio
opcional) Tela 3” cristal líquido,
formato da imagem 22,3 x 14,9 mm
(tamanho APS-C), compatível com
Lentes EF-S (equivalente em 35 mm
de distância focal é de aprox. 1.6x a
distância focal da objetiva). Tipo alta
sensibilidade, alta resolução, CMOS
prato sensor. Total de pixels mínimo
18,0 megapixels. Ratio 3:2
(horizontal: Vertical). 

UNIDADE    
4.548,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

9         
40.936,50

Sistema de filtro de cores: filtros de
cor primária RGB Filtro Passa-Baixo
posição fixa na frente do sensor
CMOS.. Forrmato da Imagem

15
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Fotografia: JPEG, RAW (14 bits),
sRAW, mRAW, RAW + JPEG
Vídeo: MOV (dados de imagem:
H.264, áudio: PCM Linear).
Tamanho grande: aprox. 17,90
megapixels (5184 x 3456). Médio:
aprox. 8,00 megapixels (3456 x
2304) de pequeno porte: aprox. 4,50
megapixels (2592 x 1728) RAW:
aprox. 17,90 megapixels (5184 x
3456) M-RAW: aprox. 10,10
megapixels (3888 x 2592) S-RAW:
aprox. 4,50 megapixels (2592 x
1728). fornecida através de Kit
Adaptador AC.

18238238-CÂMERA DIGITAL

CÂMERA DIGITAL,
RESOLUÇÃO 2,1 MEGA PIXEL,
ZOOM DIGITAL 1X6X2 X,
TAMANHO VISOR 1,5 POL,
TERMINAL CONEXÃO SAÍDA
USB, FORMATO VÍDEO JPEG,
TIPO DISQUETE CARTÃO
SMARTMEDIA 16MB,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM FLASH
AUTOMÁTICO 20.1 mp - com
gravador de áudio

UNIDADE       
648,99

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 3           

1.946,97

19150691-CLIMATIZADOR

Climatizador - Capacidade (mínima)
de água 7 litros; funções: aquecedor,
circulador, timer, umidificador.
Garantia mínima de 1 ano.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE       
666,57

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 14           

9.331,98

20215388-COIFA

COIFA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO
COZINHA, TIPO SUSPENSA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM EXAUSTOR - 
Coifa de parede, 60 cm, inox, bivolt,
para até 4 bocas.

UNIDADE       
600,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 4           

2.400,00

21301010-
DESUMIDIFICADOR

DESUMIDIFICADOR,
VOLTAGEM 110/220 V,
CAPACIDADE AMBIENTE COM
500 M3, POTÊNCIA
COMPRESSOR 780 W,
TEMPERATURA UTILIZAÇÃO
ACIMA DE 16 C,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CONDENSAÇÃO 6
A 8 LITROS ÁGUA/24H
/CIRCULAÇÃO 500M 3
Desumidificador portátil 30 L/dia
(doméstico), 110v.

UNIDADE    
4.700,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 17         

79.900,00

22242461-ESPREMEDOR
FRUTA

ESPREMEDOR FRUTA,
MATERIAL JARRA ACRÍLICO
TRANSPARENTE
INQUEBRÁVEL, CAPACIDADE
JARRA 1,50 L, COR BRANCA,
POTÊNCIA 60 WATT, VOLTAGEM
220 V, APLICAÇÃO DOMÉSTICA,
TIPO ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM PORTA

UNIDADE       
185,15

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 6           

1.110,90

23323227-ESPREMEDOR
FRUTA

ESPREMEDOR FRUTA,
MATERIAL JARRA ALUMÍNIO
POLIDO, COR ALUMÍNIO,
POTÊNCIA 1/4 HP, VOLTAGEM
127/220 V, APLICAÇÃO
INDUSTRIAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS REFRIGERAÇÃO
POR VENTOINHAS

UNIDADE       
318,67

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 6           

1.912,02

24150721-EXAUSTOR

Exaustor 15cm para Banheiro e
Ambientes Pequenos 110V -
Potência: 22W - Vazão: 186m³/h -
RPM: 1.350 - Diâmetro: 15cm -
Possui tela protetora em aço inox que
impede a entrada de insetos -
Equipado com fusível térmico de
segurança

UNIDADE       
157,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 11           

1.732,50

25150227-FILMADORA
PORTÁTIL

Especificações mínimas: três
sensores CMOS Exmor Full-HD de
1/2 de  polegada; lente grande-
angular Fujinon com zoom 14x
fornecida; Foco manual profissional
e foco automático; função de

UNIDADE  14.500,00 154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

3         
43.500,00

16
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assistência de MF (Foco Manual);
íris automática com um toque de
botão; estabilizador óptico de
imagem; foco expandido; peaking
selecionável; gravação 23.98p
nativa;
função câmera-lenta e câmera-
rápida; função de obturador lento;
função de gravação de intervalo;
função de gravação de quadro;
gravação DVCAM; ATW (balanço
de branco com controle automático)
e Hold; função de gravação em
cachê; função de Inversão de
Imagem; controle remoto IR na parte
traseira; marcadores de aspecto
adicionais para operação de cinema;
saída HDMI; HD-SDI e outras
interfaces versáteis; LCD colorido de
3,5 polegadas (área visível medida
diagonalmente); visor LCD colorido
de 0,45 polegada (área visível
medida diagonalmente); controle de
zoom e botão Rec Start/Stop; apoio
giratório; microfone estéreo
embutido e entrada de áudio de dois
canais. 

26150227-FILMADORA
PORTÁTIL

Filmadora compacta Full HD
3CMOS Formato de gravação
(vídeo) XAVC S HD：MPEG4-
AVC/H264 4:2:0 de perfil longo

UNIDADE  13.500,00 154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 1         

13.500,00

AVCHD: Formato compatível
MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
DV Formato de gravação (áudio)
XAVC S HD: PCM Linear de 2
canais, 16 bits, 48 kHz AVCHD:
PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48
kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16
bits, 48 kHz DV: PCM Linear de 2
canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de zoom
20x (óptico), 40x (Clear Image
Zoom), servo/manual Distância focal
f=4.1 - 82,0 mm equivalente a f=28.8
- 576 mm em lentes de 35 mm (16:9)
equivalente a f=35.2 - 705 mm em
lentes de 35 mm (4:3) Íris F1.6
(amplo) - F3.4 (teleobjetiva) com
seleção automática/manual Foco
AF/MF selecionável, 10 mm a ∞
(Abertura), 800 mm a ∞ (Tele)
Entrada de áudio 3 pinos tipo XLR
(fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V
selecionável Saída de vídeo BNC
(×1), Composto 1,0Vp-p, 75 Ω Saída
de áudio Miniconector estéreo (x1)
Saída SDI Tipo BNC (x1),
SD/HD/3G(Nível-B) padrões
SMTPE 259M/292M/424M/425M
selecionáveis USB Tomada
Multi/Micro USB (x1) Saída de fone
de ouvido Miniconector estéreo (x1)
Saída do alto-falante Monoauricular
Entrada CC Conector CC Remoto
Miniconector estéreo (x1) Saída
HDMI Tipo A (x1)

27

367049-FOGÃO ELÉTRICO
FOGÃO ELÉTRICO,
MATERIAL
VITROCERÂMICO,
POTÊNCIA 1.200 A 1.700 W,
VOLTAGEM 220 V,
COMPONENTES 2
ACENDEDORES, USO
DOMÉSTICO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS LÂMPADA
INDICADORA LIGA E
DESLIGA 

Fogão Cooktop indução 2q, mesa
vitrocerâmica 4 mm, trava de
segurança, display digital, painel
touch screen, 9 níveis de potência +
(p), função maxpower, gera calor
diretamente na panela, timer de até
99 minutos, função "manter
aquecido", sistema indicador de
superfície quente (h), tensão 110 v,
potencia: 7200 w, corrente: 32,72 a,
controle: touch screen, frequência:
50/60 hz, consumo energético: 7,2
kwh, dimensões externas
aproximadas (l x p): 60  x 600, peso
líquido unitário aproximado: 8,37 kg,
peso bruto unitário aproximado: 9,21
kg. Referência: similar ou superior
ao Fischer 2q de indução.

UNIDADE       
930,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 5           

4.650,00

28425200-FOGÃO GÁS FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO
CONVENCIONAL,
QUANTIDADE BOCAS 4 UN,

É

UNIDADE       
547,79

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

14           
7.669,06

17
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NORMAS TÉCNICAS SELO
INMETRO GATEGORIA "A",
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO/ FORNO
AUTOLIMPANTE/ TAM-,
VOLTAGEM 110/220 V, COR
BRANCA

29

240377-FOGÃO
INDUSTRIAL FOGÃO
INDUSTRIAL, MATERIAL
AÇO CARBONO,
FUNCIONAMENTO GÁS,
TIPO ACENDIMENTO
MANUAL, COMPRIMENTO
1700 MM, LARGURA 920
MM, ALTURA 810 MM,
TIPO USO COZINHAR
ALIMENTOS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESPAÇO
ENTRE AS GRELHAS 7 CM

Fogão Industrial 6 Bocas, 3 Duplas e
3 simples em Módulo 30 - Corpo e
mesa de aço carbono super resistente
em pintura a pó eletrostático, com
base fosfatizada. - Gás baixa pressão.
- Varão cromado com tampão e bico
de entrada de gás reversível. -
Registro Cromado de 1/4'. -
Totalmente desmontável para
facilitar o transporte e
armazenamento. - Grelhas e
queimadores em ferro fundido. -
Altura padrão com pé 80cm e sem pé
25cm (mesa). - Tampão no varão
para posterior colocação de registro
para forno. - Queimadores com
encaixe de fácil remoção para
limpeza e manutenção. - Fácil
regulagem de entrada de oxigênio.
Especificação - Fogão industrial de
baixa pressão - Utilização em
cozinhas industriais e restaurantes - 3
queimadores duplos e 3 queimadores
simples - Altíssima qualidade -
Garantia de 6 meses - Medidas
interna do forno: A30 x L57 x C55 -
Medidas do fogão Altura 080
Profundidade 074 Largura 100

UNIDADE    
1.720,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 4           

6.880,00

30151067-FOGAREIRO Com 2 bocas, 220 volts, 1.000 watts
(mínimo). UNIDADE       

383,90
154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 12           

4.606,80

31239786-FORNO A GAS
PARA COZINHA

FORNO A GAS PARA COZINHA,
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
TIPO ELÉTRICO, VOLTAGEM 100
200 VOLT, POTÊNCIA 1.000 W,
COMPRIMENTO 104 CM,
LARGURA 103 CM, ALTURA 97
CM, ACENDIMENTO
AUTOMÁTICO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CONSUMO GÁS
APOXIMADO 110G

UNIDADE    
3.533,37

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 4         

14.133,48

3234703-FORNO
MICROONDAS

Forno de micro-ondas, capacidade
mínima de 30 litros. Painel digital,
visor em LCD, relógio digital, timer
sonoro, função descongelar e
aquecer, trava de segurança, prato
giratório, acabamento em aço inox
com vidro espelhado. Alimentação:
110/220 (bivolt). Obs.: Não dispondo
do produto bivolt, o fornecedor
deverá fazer consulta prévia à
contratante para identificar o produto
com a voltagem correta a ser
entregue. Garantia mínima: 1 ano.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE       
599,68

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 20         

11.993,60

3334703-FORNO
MICROONDAS

Forno de micro-ondas, capacidade
mínima de 45 litros. Painel digital,
visor em LCD, relógio digital, timer
sonoro, função descongelar e
aquecer, trava de segurança, prato
giratório, acabamento em aço inox
com vidro espelhado. Especificações
técnicas: 1.000 watts de potência,
medidas aproximadas: 34 x 59 x 50
cm e peso de 17,3 kg. Alimentação:
110/220 (bivolt). Obs.: Não dispondo
do produto bivolt, o fornecedor
deverá fazer consulta prévia à
contratante para identificar o produto
com a voltagem correta a ser
entregue. Garantia mínima 12 meses.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE    
1.173,88

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 16         

18.782,08

34272463-FORNO ELÉTRICO FORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO
DOMÉSTICA, VOLTAGEM 127 V,
CAPACIDADE 46 L, LARGURA
49 CM, ALTURA 40 CM,
POTÊNCIA 1.750 W, COR

UNIDADE       
499,80

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

7           
3.498,60

18



24/07/2019 SEI/UFMS - 1376112 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1741042&infra_sistema=1… 7/33

BRANCO, PROFUNDIDADE 49
CM

3517833-FORNO
INDUSTRIAL

Forno a gás, modelo ff4f, altura 440
mm, largura 570 mm, profundidade
545 mm, metal galvanizado porta
pintada, para fogão industrial
funcional, marca Venâncio ou
similar.

UNIDADE    
1.615,17

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

3.230,34

36245256-FORNO
MICROONDAS

FORNO MICROONDAS,
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
CAPACIDADE 20 L,
COMPRIMENTO 38,50 CM,
LARGURA 51,70 CM, ALTURA
27,70 CM, POTÊNCIA 1.400
WATT, VOLTAGEM 110/ 220 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATO GIRATÓRIO
E TIMER, COR BRANCA

UNIDADE       
405,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 12           

4.860,00

3737680-FREEZER

Freezer Vertical. Capacidade mínima
145 litros. Alimentação bivolt.
Consumo de energia, classificação
"A" (Selo PROCEL). Cestos
deslizantes e travas. Cestos
removíveis. Luz interna. Cor branca.
Garantia mínima de 1 ano.

UNIDADE    
1.863,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 21         

39.123,00

3837680-FREEZER

Freezer Vertical. Capacidade mínima
de 500 litros. Freezer com termostato
ajustável, com uma porta, prateleiras
reguláveis. Alimentação bivolt.
Classificação energética: "A". Caso
não tenha sido divulgado pelo
INMETRO pelo menos três
fabricantes nessa classificação,
passa-se para a seguinte e assim por
diante, até que se tenha acumulado,
pelo menos, três fabricantes
diferentes. Garantia mínima de 12
meses.

UNIDADE    
2.585,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 17         

43.945,00

39257716-FREEZER

TIPO HORIZONTAL,
CAPACIDADE 530 L, ALTURA 96
CM, LARGURA 148 CM,
PROFUNDIDADE 78 CM,
QUANTIDADE TAMPAS 2 UN,
SISTEMA DEGELO MANUAL,
COR BRANCA, TEMPERATURA
OPERAÇÃO DE 0 A-25 C,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/220V V.

UNIDADE    
2.677,36

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 11         

29.450,96

40235744-FREEZER

FREEZER, TIPO VERTICAL,
CAPACIDADE 260 L, COR
BRANCA, TEMPERATURA
OPERAÇÃO- 40 A 0 C, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 220 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS GAVETAS COM
TAMPA BASCULANTE

UNIDADE    
2.584,52

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 10         

25.845,20

41

239911-FRIGOBAR
FRIGOBAR, CAPACIDADE
120 L, ALTURA 86 CM, 
LARGURA 47,70 CM,
PROFUNDIDADE 54 CM,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110V, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
COMPARTIMENTO NA
PORTA E GAVETA NA
PARTE INFERIOR

Frigobar. Capacidade aproximada de
120 litros. Armazenagem líquida: ±
115 litros. Uma porta. Degelo
manual. Grade retrátil. Gaveta
multiuso. Com porta-latas. Cor
branca. 110 volts. Garantia mínima
de 1 ano.

UNIDADE       
826,97

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 20         

16.539,40

42150292-FRITADEIRA
Fritadeira elétrica. Capacidade de 4
litros, com timer. Material: aço inox.
Controle de temperatura eletrônico.

UNIDADE    
1.255,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

2.510,00

43430275-GRAVADOR E
REPRODUTOR DE SOM
GRAVADOR E
REPRODUTOR DE SOM,
TIPO DIGITAL, MEIO
GRAVAÇÃO MEMÓRIA
INTERNA,
CARATERÍSTICAS
ADICIONAIS DISPLAY
LCD EXTENSÃO WAV E
MP3, PORTA USB,
FUNÇÕES PRÉ
GRAVAÇÃO/SOFTWARE

Á

Gravador e Reprodutor de Som.
Especificações mínimas: Tempo
máximo de gravação de 1043 horas
no modo LP (MP3 - 8 kbps), visor
LCD, memória incorporada de, no
mínimo, 4 GB, formato de gravação
e reprodução: MP3. Tempo máximo
de gravação: MP3 a 8 kbps (mono)
até 1043 horas; MP3 a 48 kbps
(mono): até 173 horas 0 min; MP3 a
128 kbps: 65 horas 10 min; e MP3 a
192 kbps: 43 horas e 25 min.
Duração da bateria para gravação:

UNIDADE       
350,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

11           
3.850,00

19
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PARA EDIÇÃO DE ÁUDIO,
TIPO SAÍDA
AUTOFALANTE
EMBUTIDOS

MP3 a 8 kbps (mono), até 32 horas;
MP3 a 48 kbps (mono): 27 horas;
MP3 a 128 kbps: 23 horas; e MP3 a
192 kbps: 21 horas. Resposta de
frequência: MP3 a 8 kbps (mono): 75
- 3000 Hz; MP3 a 48 kbps (mono):
75 - 10000 Hz; MP3 a 128 kbps: 75 -
15000 Hz; e MP3 a 192 kbps: 75 -
15000 Hz. Terminais de saída e
entrada: tomada para auscultadores,
entrada para microfone, porta USB.

44150878-HOME THEATER

Aparelho de Som, com Home
Theater + DVD Player + Rádio /FM.
Mídias compatíveis: DVD,
DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, DVD-
R. Formatos compatíveis: DivX,
MP3, WMA, JPEG. Potência
mínima total: 1.000 Watts. Bivolt.
Conteúdo da embalagem: aparelho
reprodutor, cinco caixas de som, um
cabo de vídeo, uma Antena FM,
Manual do usuário, um controle
remoto com pilhas inclusas, um cabo
HDMI. Assistência técnica local
autorizada e garantia mínima de um
ano.

UNIDADE    
1.315,47

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 8         

10.523,76

45271766-LAVADORA ALTA
PRESSÃO

LAVADORA ALTA PRESSÃO,
PRESSÃO 1600 LB, VAZÃO 800
L/H, TENSÃO 110 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS RODAS DE AÇO
COM PNEUS DE BORRACHA,
INCLUINDO PIS T , TIPO
MONOFÁSICO VAZÃO 400 L/H -
1160 Lbs

UNIDADE    
1.956,88

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7         

13.698,16

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 1           

1.956,88

46150622-LENTE

LENTE PROFISSIONAL 24-105
MM Especificações mínimas:
Distância focal equivalente a película
de 35 mm Ângulo de visualização
(horiz., vert., diag.) 74° - 19° 20', 53°
- 13°, 84° - 23° 20'. Construção da
objetiva (elementos/grupos) 18/13.
N.º de lâminas do diafragma 8.
Abertura mínima 22. Menor
distância focal (m) 0.45. Ampliação
máxima (x) 0,23 (a 105 mm). Com
Informações de distância.
Estabilizador de imagem 3 pontos.
Ativador de AF (focagem
automática) Anel USM. Medidas
todas aproximadas: Diâmetro do
filtro (mm) 77, Diâmetro x
comprimento (mm) 83,5 x 107,
Ampliação - Tubo Extensor EF12 II
0,40-0,12. Ampliação - Tubo
Extensor EF25 II 0,61-0,27. Tampa
da objetiva E-77U/E-77II. Para-sol,
Estojo.

UNIDADE    
4.647,75

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

9.295,50

4728266-LIQUIDIFICADOR

Liquidificador, três velocidades;
função pulsar e autolimpante; jarra
de polipropileno (acrílico) resistente
e transparente, graduada com bico e
capacidade para 2 litros; com filtro,
lâminas serrilhadas; com tampa. 400
watts de potência, 110 V ou 220 V
ou Bivolt. Obs.: o fornecedor deverá
fazer consulta prévia à contratante
para identificar o produto com a
voltagem correta a ser entregue.
Garantia mínima de 1 ano.

UNIDADE       
248,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 18           

4.464,00

48275377-LIQUIDIFICADOR 

LIQUIDIFICADOR,
CAPACIDADE 1,5 L, POTÊNCIA
800 W, VOLTAGEM 220 V,
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
USO DOMÉSTICO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM
ACOPLAMENTO METÁLICO,
LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL

UNIDADE       
310,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 9           

2.790,00

49405225-LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,
MATERIAL COPO AÇO
INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE
AÇO INOX, ALTURA 495 MM,
CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA
MOTOR 800 W, TENSÃO

UNIDADE       
308,90

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

2               
617,80

20
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NOMINAL 110/ 220 V,
PROFUNDIDADE 202 MM

50

319454-LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL
LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL, MATERIAL
COPO AÇO INOXIDÁVEL,
MATERIAL BASE
ALUMÍNIO, LARGURA 450
MM, ALTURA 1.215 MM,
PESO 20,40 KG,
CAPACIDADE 25 L,
POTÊNCIA MOTOR 1,5 CV,
TENSÃO NOMINAL
110/220 V, APLICAÇÃO
INDUSTRIAL

Liquidificador Industrial Basculante
Skymsen 25 litros Copo Inox LB-
25MB 220V Característica do
equipamento: Tensão: 110V ou
220V. Potência do motor: 1,5 cv.
Frequência: 60 hz. Altura: 1175.00
mm. Largura: 400.00 mm.
Profundidade: 525.00 mm. Peso
líquido: 22.00 kg. Rotação: 3500
rpm. Capacidade do copo: 25 litros.
Característica da embalagem: Altura:
1190.00 mm. Largura: 420.00 mm.
Profundidade: 560.00 mm. Peso
bruto: 24.50 kg.

UNIDADE    
1.609,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 4           

6.436,00

51325146-MÁQUINA LAVAR
ROUPA

MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO
AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12
KG, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS LAVADOURA E
SECADORA, VOLTAGEM 127/220
V

UNIDADE    
3.901,67

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 6         

23.410,02

52

304052-MESA
ILUMINAÇÃO CÊNICA 
MESA ILUMINAÇÃO
CÊNICA, QUANTIDADE
CANAIS DE 48 A 96
(DIGITAL) UM, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 110/240
VCA, QUANTIDADE
DISPLAY 2 UM,
FINALIDADE COMANDAR
SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO CÊNICA EM
ESPETÁCULO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 2 PRESETS

Mesa dmx para iluminação cênica
com suporte para moving head: 4
universos DMX, 2048 canais. - 120
canais para controle de dimmer. -
Saída VGA colorida - 30 faders de
preset. - Entrada USB. - 10 faders de
submaster expandíveis para 15 com
extensor externo. - Compatível com
a Pearl 2004, 2008, e Expert.
Sistema de arquivo de Cache. - 
Graphics Tablet .On Screen. Para PC
conectado - Aplicações para PC,
como o Avolites visualizer, Pearl
simulation program, e Cache builder.
- Shape generator : criação
instantânea de modelos e efeitos.
Acompanha o Case. - Monitor
opcional. - Tensão AC Full range
110-220V

UNIDADE  10.999,99 154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 1         

10.999,99

53

304052-MESA
ILUMINAÇÃO CÊNICA
MESA ILUMINAÇÃO
CÊNICA, QUANTIDADE
CANAIS DE 48 A 96
(DIGITAL) UN, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 110/240
VCA, QUANTIDADE
DISPLAY 2 UM,
FINALIDADE COMANDAR
SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO CÊNICA EM
ESPETÁCULO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 2 PRESETS

Mesa DMX modular com 1 modulo
fader wings de 40 faders + 1 modulo
fader wing de 20 faders + 2
monitores touch compatíveis .
Especificações mínimas da mesa
DMX: Suporte para dois monitores
DVI ou um VGA a uma resolução de
1280x1024 com opção para
monitores sensíveis ao toque Hard
Disk (disco rígido) pelo menos 5
portas USB para conexão de
periféricos externos Compatível com
os protocolos ETCNet2 , Net3,
Artnet e Avab UDP Modo
Client/Server e backup sincronizado
Leitura de shows das mesas ETC
EOS, Element, Obsession, Express,
Ion, Emphasis, Strand 300/500 e
todas com formato ASCII 2 portas
DMX 512 MIDI In/Out
Especificações mínimas dos faders
wings: 1 módulo de 40 faders com
tela lcd integrada para identificação
Conexão USB, RPU/Light Server,
RVI or PC 1 módulo de 20 faders
com tela lcd integrada para
identificação Conexão USB,
RPU/Light Server, RVI or PC

UNIDADE    
6.500,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 1           

6.500,00

5444032-MICROFONE Microfone. Cápsula dinâmica
unidirecional. Padrão polar cardióide
que gere pouca microfonia.
Transmissão na faixa alta de UHF de
614 a 806 Mhz. Canais disponíveis 8
frequências distintas. Máxima
quantidade de microfones operando
simultaneamente = 8. Alcance em
área totalmente livre, sem barreiras,
75 metros. Alcance com máxima
estabilidade em locais fechados, sem
barreiras, 20 metros. Alimentação do
microfone com duas pilhas AA 1,5 v,
tipo alcalina. Microfone classe C
profissional. Com chave liga /
desliga. Receptor de uma antena.
Alimentação do receptor: fonte de

UNIDADE       
549,45

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

16           
8.791,20
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A/C 110 / 220 volts, automática.
Garantia mínima: 1 ano.

 

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 2           

1.098,90

5544032-MICROFONE

Microfone com chave ON/OFF. Cor:
preta. Frequência: Sistema de
Controle de Sinal PLL sintetizado,
com 16 canais. UHF de 460 a 970
MHz (frequências disponíveis de
acordo com as normas). Impedância:
conector XLR (em carga de 600
Ohms): 24 mV; conector 1/4 (P10)
(em carga de 3 KOhms): 360 mV.
Modulação: FM: 25 kHz. Relação
S/N: -12 dB. Resposta frequência: 50
Hz a 15 KHz, 3dB. Sensibilidade:
rejeição de imagem: 80 dB típica;
rejeição de espúrias: 60 dB típica.
Silenciamento máximo (referência
desvio de 25 kHz): -105 dBm; nível
de saída de áudio do receptor (desvio
de 25 kHz, tom de 400 Hz).
Voltagem: 110 Volts (fonte de 12 a
18 VDC 500 mA). Itens Inclusos:
Acessórios: 1 receptor; 2 microfones;
1 Maleta.

UNIDADE       
717,24

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7           

5.020,68

5644032-MICROFONE

Microfone com, no mínimo, a
seguinte especificação: Tipo:
dinâmico. Direcionamento:
unidirecional. Tipo de cápsula:
cardióide. Resposta de frequência:
50 – 16000 Hz. Impedância de saída:
380 Ohms. Sensibilidade: - UNIDADE       

205,88
154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 17           

3.499,9677 dB + - 3 dB. Cabo: 6 m.
Conector: P10 (6,5 mm).
Temperatura de trabalho: -18° a 68°
C. Umidade relativa de trabalho: 0-
95%. Corpo: metálico. Garantia
mínima: 1 ano.

5744032-MICROFONE

Microfone. Especificações do
Microfone Shock Mount modelo RE-
27. Microfone dinâmico cardióide.
Elemento Gerador: Dinâmica N /
Imã estrutura DYM. Frequência de
resposta: 45 - 20.000 H. Padrão
polar: cardioide. Impedância:
balanço de 150 ohms. Sensibilidade:
circuito aberto. UNIDADE    

4.729,78
154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7         

33.108,46Voltagem: 3,1 mV. Pascal = 1 kHz.
Nível de energia, 1 kHz (0 dB = 1
mV / Pascal): -51 dB. Captura de
nível típico (60 Hz / 1 quilo Oersted
campo): -130 dBm. Polaridade: Pino
2 será positivo referenciado, Pin 3
com pressão positiva no diafragma.
Material: aço. Acessório: choque
montante.

5844032-MICROFONE

Microfone Profissional Vocal.
Unidirecional (cardióide).
Impedância de saída 150 Ohms (300
Ohms reais). Resposta de freqüência:
50 Hz - 15 kHz.

UNIDADE    
1.003,11

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 9           

9.027,99

5944032-MICROFONE

MICROFONE, TIPO DE MÃO,
ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V,
RESPOSTA FREQÜÊNCIA 20 HZ
A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR LS-
202D, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESTABILIDADE DE
FREQUêNCIA CONTROLADA
POR CRISTAL, IMPEDÂNCIA 5 K
OHMS, ALCANCE ATÉ 15 M,

UNIDADE       
636,31

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 12           

7.635,72

6044032-MICROFONE Receptor:Faixa de frequência: UHF
760~950MHz; 2 antenas-
Estabilidade: +- 0,005% (-10~50ºC);
Modo de oscilação: controlador
quartz; Sensibilidade: 6dBμV em
S/N>80Db;Escala máxima de
desvio: +-68KHz; S/N Ratio:
>105dB (IKF-A); THD: <0,5% @
1KHz-Resposta de frequência:
50Hz~15KHz-Nível máximo de
saída: De Mic -20dBV / 100Ω De
linha -4dBV 5KΩ-Design do painel:

UNIDADE    
3.499,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

7         
24.496,50
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LED indicador AF & RF-Fonte de
alimentação AC: 90~264 VAC -
Fonte de alimentação DC: 0,5A
12~15 VDC
BodyPack: Faixa de frequência:
VHF 160~250MHz Escala máxima
de desvio: +-68KHz com limiter
Modo de oscilação: controlador
quartz frequência fixa Potência de
saída (RF): 30 mW Entrada máxima
de sinal: 145dB SPL Cápsula Mipro
MU-72 ou UM-77 Alimentação:
bateria 9V Resposta de frequência:
50Hz~15KHz+- 3dB Microfone
Headset: Modulo da cápsula: 10 mm
uni-direcional condensadora
miniatura Resposta de frequência:
50Hz~15KHz +-3dB; Impedância de
saída: 200Ω; Sensibilidade: 46dBV
+-3dBV / Pa(0dB=1V/ Pa); SPL
máximo: 142 dB (typical 1% THD);
Conector: Mipro mini-XLR 4 pinos;
Comprimento do cabo: 140 cm
Voltagem: 110V Alimentação: 1
Bateria 9V / Fonte externa
inclusa.Garantia do fornecedor 1 ano

61358441-MICROFONE

Microfone de Lapela sem Fio.
Montável em câmera: Sistema de
Microfone ENG de Lapela sem Fio
deverá possuir chassi resistente todo
em metal e uma entrada (switch) de
Mic/Linha selecionável no
transmissor. Deverá possuir
sintonização PLL sintetizada,
recepção de diversidade de espaço e
sistema UWP-V1 aprimorado. O
receptor montável em câmera deverá
possuir tecnologia que estabilize a
recepção e minimize a interferência
RF, selecionando o sinal de entrada
mais forte. Com opção de antenas
giratória para alcance de melhor
recepção. Possuir saída mini Jack
estéreo com controle de volume de
monitor integrada; inclusos os cabos
estéreos XLR e Mini. Deverá possuir
display LCD com informações sobre
canal e frequência, vida da bateria,
nível de entrada RF, condições da
saída de áudio e tempo de operação
acumulado. Operação do receptor
com 2 baterias AA, por até 8 horas.
Adaptável à qualquer tipo de
camcorders. Resposta de frequência:
23 hz a 18 khz

UNIDADE    
2.089,95

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 16         

33.439,20

62
54461-MOEDOR DE
ALIMENTO - PEÇA /
COMPONENTE

Moedor de carne elétrico.
Capacidade de moagem 75 Kg/hora.
Material: aço inox. Dimensões:
Largura 30 cm; Altura 33,5 cm;
Profundidade 32 cm. Potência do
motor 340 W a 3600 RPM. Voltagem
110 Volts.

UNIDADE    
1.078,79

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

2.157,58

63 20648-PEDESTAL
MICROFONE Pedestal para microfone, tipo girafa. UNIDADE       

124,58

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 15           

1.868,70

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 1               

124,58

64399998-PLACA CAPTURA
VÍDEO , PADRÃO DVI-D,
TAMANHO QUADROS
1.366 X 768 (WXGA),
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PCI
EXPRESS, DRIVERS
WINDOWS 2003 E 2008 DE
32 BITS

Placa de Captura de Vídeo para
transmissão ao vivo (Marca
BLACKMAGIC) Entrada de vídeo
analógico: Conexões independentes
para o componente e composto e s-
video. Saída de vídeo analógico:
Conexões independentes para o
componente e composto e s-video.
Entrada de Vídeo Digital: 1 x entrada
HDMI. - Saída de Vídeo Digital: 1 x
saída HDMI. Entrada de áudio
analógica: 2 Canais RCA de áudio de
alta fidelidade em 24 bits. Saída de
áudio analógico: 2 Canais RCA de
áudio de alta fidelidade em 24 bits.
HDMI Entrada de áudio: 8 canais. -

UNIDADE    
1.928,66

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

3           
5.785,98

23



24/07/2019 SEI/UFMS - 1376112 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1741042&infra_sistema=… 12/33

Saída de áudio HDMI: 8 canais.
SPDIFAudioOutput: Nenhum Taxa
de apoio duplo: HDMI e
interruptores Componente Analógico
entre alta definição e def. padrão.
Interface de computador: USB 3.0 -
Entrada de sincronismo: Nenhum
Controle de dispositivo: Nenhum.
FireWire pode ser utilizada para
controle de algumas câmeras. Os
formatos suportados HDMI: 525
NTSC,PAL 625,720HD e 1080HD
comutável. Saída de vídeo analógico:
Conexões independentes para o
componente e composto e s-video.

 

HDMI Amostragem de Áudio:
Televisão taxa de amostragem
padrão de 48 kHz e 24 bits. HDMI
Precision Cor: 4:2:2 - HDMI Espaço
de Cor: YUV 4:2:2

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 2           

3.857,32

65
439373-
MULTIPROCESSADOR
ALIMENTOS

PROCESSADOR ALIMENTOS,
MATERIAL CORPO AÇO
INOXIDÁVEL, MATERIAL
EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL,
COR CINZA, QUANTIDADE
DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO
RALADOR/FATIADOR E
DESFIADOR, TENSÃO 110/220 V,
POTÊNCIA 0,33 CV

UNIDADE       
409,90

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 9           

3.689,10

66150675-PROJETOR
MULTIMÍDIA

Projetor multimídia com as seguintes
especificações mínimas:
Luminosidade de 2500 ANSI
Lumens; Resolução nativa de 1024 x
768 (XGA). Suporte às resoluções
VGA, SXGA e UXGA. Contraste de
400:1. Capacidade de projeção: de
30” a 300”. Fonte de alimentação
universal 100 – 240 V AC 50/60 Hz.
Compatibilidade de vídeo com os
sistemas: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-
N e HDTV. Função de legenda.

UNIDADE    
2.027,07

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 67       

135.813,69

67150675-PROJETOR
MULTIMÍDIA

Projetor multimídia com as seguintes
especificações mínimas:
Luminosidade de 5000 ANSI
Lumens. Resolução nativa de 1024 x
768 (XGA). Entradas para: RGB,
SVHS, RCa, Component, Monitor
Out, USB, Wired, Wireless. Função
que permite ligar ou desligar o
projetor por um interruptor, sem a
necessidade de controle remoto ou
de outro botão no painel de controle. UNIDADE  12.000,00 154054 - FUNDACAO

UNIVERS.FEDERAL/MS
Campo
Grande/MS 23       

276.000,00Função de desligamento instantâneo.
Lâmpada com duração de 3000 (três
mil) horas ou mais. Maleta para
transporte. Cabos necessários à
ligação do equipamento à rede de
alimentação elétrica e ao
microcomputador. Certificado de
Garantia l do fabricante do
equipamento pelo período de 2 (dois)
anos.

68 150675-PROJETOR
MULTIMÍDIA

Projetor multimidia, luminosidade,
de 3500 ANSI Lumens, resolução
nativa de 1024 x 768 (XGA),
entradas RGB, SVHS, RCa,
component, monitor Out, USB,
Wired, Wireless. Função que permite
ligar ou desligar p/interruptor, função
desligamento instantâneo, Lâmpada
duração 3000 (três mil) horas.
Maleta para transporte, cabos
necessários a ligação do
equipamento à rede de alimentação
elétrica e ao microcomputador.

UNIDADE    
2.600,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 35         

91.000,00

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 1           

2.600,00

69 31860-RÁDIO RECEPTOR Rádio tipo Walk Talk, Móvel, com as
especificações mínimas: Alcance
aproximado de 20 km em campo
aberto. Quatorze canais. Display
luminoso. Cinco tons de chamada.
Bloqueio de teclado. Clips para
cinto. Um carregador duplo de
bateria (incluso). Duas baterias
recarregáveis (inclusas), com
indicador de nível de carga. Saída

UNIDADE       
430,20

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

23           
9.894,60

24
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para fone de ouvido. Embalagem
com um PAR

70 31860-RÁDIO RECEPTOR

Rádio (som) Portátil com as
seguintes especificações mínimas.
AM/FM com CD, MP3 e entrada
para USB. Mídias de reprodução:
CD WNA e MP3 (CD/CD-R/CD-
RW). Potência RMS: 1.2 + 1.2 watts.
Conexões: conector de 3,5 mm para
fone de ouvido (plug estéreo 8 -32
Ohms) e entrada USB 1.1 para
reprodução MP# WMA FAT. Bivolt
chaveado ou 8 pilhas médias C.
Rádio AM FM estéreo -
programação para reprodução de
CD/MP3/OFF RADIO. Seletor de
controle de volume e estação. CD
com funções de repetição de uma ou
todas as trilhas. Visor de cristal
líquido.

UNIDADE       
257,77

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2               

515,54

71 340437-RÁDIO RECEPTOR

RÁDIO RECEPTOR, TIPO
PORTÁTIL AM/FM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS AUTO FALANTE E
ANTENA TELESCÓPICA
EMBUTIDOS, ALÇA,
ALIMENTAÇÃO PILHA AA

UNIDADE       
149,98

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2               

299,96

72 356650-RÁDIO
TRANSCEPTOR

RÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO
PORTÁTIL, POTÊNCIA 5 W,
QUANTIDADE CANAIS 16 UN,
FREQÜÊNCIA MODULAÇÃO 148
A 174 MHZ, FONTE
ALIMENTAÇÃO BATERIA
RECARREGÁVEL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SUPORTE
ORELHA, MICROFONE, PTT,
ACESSÓRIOS

UNIDADE       
301,72

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 7           

2.112,04

73 360048-RÁDIO
TRANSCEPTOR

RÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO
WALK TALK, POTÊNCIA
TRANSMISSÃO 2 W, OPERAÇÃO
22 CANAIS, SENDO 7 CANAIS
GMRS, ACESSÓRIOS
CARREGADOR DE BATERIA E
BATERIAS, ALCANCE 40 KM,
FAIXA FREQÜÊNCIA 438 A 470
MHZ

CONJUNTO       
435,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 4           

1.740,00

74 150165-REFLETOR

Iluminador de Led com bateria
Especificação e capacidade mínima:
600 lâmpadas com temperatura de
cor 3200K a 5500k . Tecnologia de
processamento LED que elimine
oscilações durante o uso em longo
tempo de funcionamento. Que
possua controle remoto com 3 canais
de transmissão. Fonte inclusa.
Variação da temperatura de cor:
3200k/5500k Leds indicadores de
bateria e colapso de energia Ajuste
fino de potência Tempo de vida:
50.000 horas Alcance do controle
remoto até 8 metros

UNIDADE    
1.037,33

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

2.074,66

Baterias compatíveis: Sony NP-F
series, NP-F750, NP-F550, NP-
F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-
F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-
F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-
F950, NP-F330
Itens inclusos: 1 Iluminador de LED
1 Controle remoto 1 Filtro branco 1
Filtro Laranja 1 Manopla, Fonte
inclusa.

75 150165-REFLETOR

KIT DE ILUMINAÇÃO MODELO
SOFT BOX 08 lâmpadas 135W
(5500K) 02 Softbox 50x70cm 02
Tripés de Iluminação com até 2mt 02
Suportes com soquete quadruplo 01
Bolsa para Transporte

UNIDADE       
719,40

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 3           

2.158,20

76 150165-REFLETOR REFLETOR LED PAR 64; LIGHT
RGBW; 18 LEDS DE 10 WATT;
DMX 512; CONSUMO 200WATT,
FONTE DE ALIMENTAÇÃO BI-
VOLT 110V/220V - REFORÇADO
EM ALUMÍNIO FUNDIDO -
ÂNGULO DE 25 GRAUS DE
ILUMINAÇÃO – SENSOR DE

UNIDADE       
228,04

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

44         
10.033,76

25
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SOM - DISPLAY AUTO ON/
AUTO OFF – COLLER PARA
REFRIGERAÇÃO - DIMENSÕES
APROXIMADAS:
380X300X300MM; OPERA EM
MODO AUTO, STATIC E SOUND,
PESO 5 KG

77 150165-REFLETOR

REFLETOR LED PAR 64; LIGHT
RGBW; 54 LEDS DE 3 WATT;
DMX 512; CONSUMO 200 WATT,
FONTE DE ALIMENTAÇÃO BI-
VOLT 110V/220V - REFORÇADO
EM ALUMÍNIO FUNDIDO -
ÂNGULO DE 25 GRAUS DE
ILUMINAÇÃO – SENSOR DE
SOM - DISPLAY AUTO ON/
AUTO OFF – COLLER PARA
REFRIGERAÇÃO - DIMENSÕES
APROXIMADAS:
380X300X300MM; OPERA EM
MODO AUTO, STATIC E SOUND,
PESO 5KG

UNIDADE       
550,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 50         

27.500,00

78

246517-REFLETOR
ILUMINAÇÃO REFLETOR
ILUMINAÇÃO, MATERIAL
CORPO ALUMÍNIO,
QUANTIDADE LÂMPADAS
1 UN, FORMATO
REDONDO, TIPO PAR 64,
APLICAÇÃO
ILUMINAÇÃO CÊNICA

CARCAÇA REFLETOR PAR 64
EM ALUMÍNIO, COM PORTA
FILTRO GELATINA, PRETO OU
PRATEADO

UNIDADE          
41,80

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 44           

1.839,20

79

304582-REFLETOR
ILUMINAÇÃO REFLETOR
ILUMINAÇÃO, MATERIAL
CORPO FERRO, MATERIAL
REFLETOR ALUMÍNIO,
QUANTIDADE LÂMPADAS
1 UNIDADE, TIPO PALITO,
APLICAÇÃO
ILUMINAÇÃO CÊNICA, 
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SET LIGHT
DE 1000W, 220V, ANTI-
CORROSIVO, PINTUR A

REFLETOR TIPO BRUT LIGHT,
(MINI BRUT) PARA 2
LAMPADAS

UNIDADE       
346,66

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 16           

5.546,56

80

304582-REFLETOR
ILUMINAÇÃO REFLETOR
ILUMINAÇÃO, MATERIAL
CORPO FERRO, MATERIAL
REFLETOR ALUMÍNIO,
QUANTIDADE LÂMPADAS
1 UNIDADE, TIPO PALITO,
APLICAÇÃO
ILUMINAÇÃO CÊNICA, 
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SET LIGHT
DE 1000W, 220V, ANTI-
CORROSIVO, PINTUR A

REFLETOR TIPO BRUT LIGHT,
(MINI BRUT) PARA 4
LAMPADAS, COM BANDÔ

UNIDADE       
770,43

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 8           

6.163,44

81

360445-REFLETOR
REFLETOR, MATERIAL
CORPO ALUMÍNIO,
MATERIAL REFLETOR
ALUMÍNIO, TIPO
LÂMPADA PAR 36 LED
RGB DE ALTA POTÊNCIA,
POTÊNCIA LÂMPADA 6 W,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
230 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TOTAL LEDS
7 PCS (R:40 PCS/G:18
PCS/B:18 PCS)

Refletor 50W Led Branco UNIDADE          
61,31

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 22           

1.348,82

82 360445-REFLETOR
REFLETOR, MATERIAL
CORPO ALUMÍNIO,
MATERIAL REFLETOR
ALUMÍNIO, TIPO
LÂMPADA PAR 36 LED
RGB DE ALTA POTÊNCIA,
POTÊNCIA LÂMPADA 6 W,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
230 V, CARACTERÍSTICAS

REFLETOR TIPO FRESNELL
220C, POTENCIA 1000w

UNIDADE    
1.232,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

21         
25.872,00

26
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ADICIONAIS TOTAL LEDS
7 PCS (R:40 PCS/G:18
PCS/B:18 PCS)

83 138622-REFRIGERADOR
DUPLEX

Refrigerador de duas portas (duplex)
com as seguintes especificações
mínimas. Capacidade total mínima
aproximada: 430 litros, sendo o
freezer com 115 litros e o
refrigerador com 315 litros. Com, no
mínimo, três prateleiras internas.
Iluminação interna nos dois
compartimentos. Controle de
temperatura independente para o
freezer. Consumo de energia (Selo
PROCEL): classificação “A”. Cor
branca. Alimentação: 110 ou 220
volts. Obs.: o fornecedor deverá
fazer consulta prévia à contratante
para identificar o produto com a
voltagem correta a ser entregue.
Garantia mínima de um ano.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE    
4.381,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 34       

148.954,00

84 138622-REFRIGERADOR
DUPLEX

Refrigerador de duas portas (duplex),
tipo frost free, com as seguintes
especificações mínimas. Capacidade
mínima: 380 litros. Com no mínimo,
três prateleiras internas. Capacidades
aproximadas; 300 litros no
refrigerador e 80 litros no freezer.
Consumo de energia (Selo
PROCEL): classificação “A”. Cor:
branca. Deve possuir prateleiras,
gaveta e iluminação interna nos dois
compartimentos. Controle de
temperatura independente para o
freezer. Alimentação: 110 ou 220
volts. Obs.: o fornecedor deverá
fazer consulta prévia à contratante
para identificar o produto com a
voltagem correta a ser entregue.
Garantia mínima de um ano.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE    
2.446,20

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 31         

75.832,20

85 302697-REFRIGERADOR
DUPLEX

REFRIGERADOR DUPLEX,
CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO
468 L, SISTEMA DEGELO FROST
FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
DESCONGELAMENTO
AUTOMÁTICO, TIPO VERTICAL

UNIDADE    
4.400,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 24       

105.600,00

86

337693-SELADORA
EMBALAGEM SELADORA
EMBALAGEM, MATERIAL
AÇO INOXIDÁVEL,
VOLTAGEM 220 V,
FUNCIONAMENTO
AUTOMÁTICO,
APLICAÇÃO VEDAÇÃO
EMBALAGENS
PLÁSTICAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CONTROLE
ELETRÔNICO DE
TEMPERATURA,
VELOCIDADE 10 M/MIN,
POTÊNCIA 280 W

SELADORA DE EMBALAGEM Á
VÁCUO EM AÇO INOX AISI 304 -
MÁQUINA DE CÂMARA
MODELO DE MESA PARA
EMBALAMENTO A VÁCUO
COM UM BARRA OU DUAS
BARRAS DE SELAGEM DE
400MM NO MINIMO) COM
PAINEL DIGITAL - POSSUI
TAMPA DE ACRÍLICO QUE
POSSIBILITA MELHOR
VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO
DE EMBALAGEM - TENSÃO
220V - POTENCIA MINIMA
700WATTS -

UNIDADE  10.614,99 154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 11       

116.764,89

87 300148-SISTEMA
CIRCUITO FECHADO TV

SISTEMA CIRCUITO FECHADO
TV, COMPONENTES 6
MICROCÂMERAS CCD AUTO
ÍRIS LENTE 3,6MM 380 LINH A,
TIPO SISTEMA DIGITAL DVR-
FLOWER P/ 8 CANAIS
EXPANSÍVEL ATÉ 16 C,
APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS
DE CFTV, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS MONITOR. Sistema
de circuito de tv para ambiente
interno. Câmeras com alta definição.

CONJUNTO    
2.030,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2           

4.060,00

88 458914 SUPORTE DE
VIDEOCASSETE /
TELEVISÃO

Suporte Articulado para Tv
LCD/LED até 60", tipo parede, com
as seguintes especificações mínimas:
Articulações: movimento horizontal
de 160° para a direita ou para a

UNIDADE       
563,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

18         
10.134,00

27



24/07/2019 SEI/UFMS - 1376112 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1741042&infra_sistema=… 16/33

esquerda, conforme o tamanho do
aparelho.
Ângulo de movimento do suporte:
vertical de 15°. Ajuste de nível, sobe
e desce. Compatibilidade: suporte
compatível com o aparelho LCD ou
plasma de até 60". Peso sustentado:
45 kg. Dimensões: distância da
parede: mínima de 5,6 cm (ultra
slim) e máxima de 33 cm. Material
de alumínio e aço carbono. Inclusos:
parafusos de fixação, organizador de
cabos, manual e gabarito de
instalação. Garantia mínima de um
ano

89
458914 SUPORTE DE
VIDEOCASSETE /
TELEVISÃO

Suporte Articulado para Tv
LCD/LED até 47", tipo parede, com
as seguintes especificações mínimas:
Articulações: movimento horizontal
de 90° para a direita ou para a
esquerda, conforme o tamanho do
aparelho. Ângulo de movimento do
suporte: vertical de 15°. Ajuste de
nível, sobe e desce. Compatibilidade:
suporte compatível com o aparelho
LCD ou plasma de até 47". Peso
sustentado: 20 kg. Dimensões:
distância da parede: mínima de 5,6

UNIDADE       
150,19

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 6               

901,14

cm (ultra slim) e máxima de 36 cm.
Material de alumínio e aço carbono.
Inclusos: parafusos de fixação,
organizador de cabos, manual e
gabarito de instalação. Garantia
mínima de um ano.

90     150514 - SUPORTE
FIXAÇÃO PROJETOR

Suporte de Projetor Multimídia, com
as seguintes especificações mínimas:
material em aço carbono, com peso
aproximado de 0,85 kg; adequado
para a maioria dos projetores com até
15 kg; cabeamento internamente ao
tubo;

UNIDADE       
177,49

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 85         

15.086,65

pintura eletrostática de fino
acabamento; disponível na cor
branca; inclinação: ângulo de
aproximadamente +20° e -20°;
rotação: giro 360°; braço telescópico
para suporte de teto: 910 a 1.540
mm; braço telescópico para suporte
de parede: 800 a 1.430 mm; diâmetro
de fixação: aproximadamente 350
mm; instalação totalmente simples e
rápida com
quatro pontos de fixação; versátil,
pode ser instalado em teto ou na
parede; fabricação com três ou
quatro haletas para fixação. Garantia
mínima de um ano.

91 150514-SUPORTE
FIXAÇÃO PROJETOR

Suporte de teto para Projetor
Multimídia com gaiola de segurança.
O suporte deverá ter as seguintes
especificações mínimas: hastes
móveis com ajuste direcional e de
inclinação; sistema de fixação
através de porca, altura padrão de
180 mm, disco de alumínio com
pintura eletrostática na cor branca,
para suportar projetores de, no
mínimo, 10 kg. A gaiolas de
segurança deverá ter as seguintes
especificações mínimas: montada em
estrutura metálica com pintura
eletrostática na cor branca,
incluindo: um cadeado de 20 mm
com duas chaves, dois parafusos M5
x 20, duas porcas borboletas M5;
dimensões aproximadas da gaiola (L
x H x P): 400 x 300 x 400 mm;
dimensões aproximadas da porta da
gaiola (L x H): 350 x 250 mm.
Garantia mínima de um ano.

UNIDADE       
370,51

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 18           

6.669,18

92 26557-TELA PROJEÇÃO Tela de Projeção de 200” (duzentas
polegadas), com as seguintes
características técnicas mínimas:
estrutura sólida em alumínio; pintura
com tinta epóxi de alta resistência,
para se evitar a corrosão, a oxidação

UNIDADE    
6.560,37

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

6         
39.362,22

28



24/07/2019 SEI/UFMS - 1376112 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1741042&infra_sistema=… 17/33

e o desgaste por ação do tempo;
motor tubular interno, silencioso,
com velocidade aproximada de 34
RPM e torque de 10 Nm; sistema de
controle de temperatura do motor
com desligamento automático de
segurança; ajuste de parada (fim e
começo) regulável; bordas pretas de
3 a 5 cm nas laterais; trilho corrediço
interno para fixar o suporte em
qualquer parte do corpo da tela; a
instalação pode ser feita na parede ou
no teto; sistema de controle por
botoeira de três posições: “sobe /
para / desce”; disponibilidade de
voltagem de 110 ou 220 volts. Obs.:
o fornecedor deverá fazer consulta
prévia à contratante para identificar o
produto com a voltagem correta a ser
entregue. Acessório: controle remoto
por RF (rádio frequência). Garantia
mínima de um ano.

93 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, em tecido
importado, com as seguintes
características técnicas mínimas:
sistema de enrolamento automático
por mola (proporciona a parada da
tela em qualquer posição); suporte
para a fixação na parede ou no teto;
área visual (largura x altura): 2,00 x
1,50 m; formato de vídeo 4:3, com
bordas; alojamento em perfil de
alumínio extrusado; acabamento em
pintura epóxi branco; estabilizador
de barra cilíndrica 3/16"; tubos
internos: 2", em alumínio; tubo
externo: 5/8", em aço. Demais peças
em termoplástico de alta resistência.
Garantia mínima de um ano.

UNIDADE       
472,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 17           

8.032,50

94 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, tipo retrátil, com as
seguintes características técnicas
mínimas: confeccionada em vinil
convencional 1.0; enrolamento
automático por mola; suporte para
fixação em parede ou no teto;
dimensão: 120“ (2,40 x 1,80 m).
Garantia mínima de um ano.

UNIDADE       
707,29

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 14           

9.902,06

95 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, tipo retrátil, com as
seguintes características técnicas
mínimas: dimensões: 2,00 X 2.00 m
(altura x largura) para projeção de
imagens; superfície branca;
enrolamento automático por molas;
suporte para fixação em parede;
estojo em aço carbono; pintura
eletrostática resistente a riscos e
corrosão na cor preta texturizada;
sistema de trava com catraca.
Garantia mínima de um ano.

UNIDADE       
387,13

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 19           

7.355,47

96 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, tipo retrátil, com as
seguintes características técnicas
mínimas: dimensões (altura x
largura): 1,80 x 1,80 m para projeção
de imagens; superfície branca;
enrolamento automático com molas;
suporte para fixação em parede;
estojo em aço carbono com pintura
eletrostática resistente a riscos e a
corrosão na cor preta texturizada;
sistema de trava com catraca.
Garantia mínima de um ano.

UNIDADE       
505,83

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 22         

11.128,26

97 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, tipo retrátil e
portátil, com as seguintes
características técnicas mínimas:
dimensões (altura x largura): 1,50 x
1,50 m; estrutura metálica;
acabamento na cor preta texturizada;
tripé de sustentação Incorporado;
multipontos de parada para ajuste de
altura; alça embutida para transporte;
ponteira superior com seis pontos
para ajuste de inclinação; bordas
laterais pretas. Garantia mínima de
um ano.

UNIDADE       
514,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 13           

6.682,00

98 26557-TELA PROJEÇÃO Tela de Projeção, tipo retrátil
motorizada, com as seguintes

UNIDADE    
2.536,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

7         
17.755,50
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características técnicas mínimas:
acionamento por controle remoto
sem fio; acionamento por botões
localizados no módulo receptor do
controle remoto (em caso de perda a
tela pode ser acionada
manualmente); ponto de parada
controlada pelo usuário; dimensões
aproximadas (altura x largura): 1,86
x 1,04 m ou aproximadamente 84";
motor tubular; película Matte White
1,0 (branco fosco, ambiente com
pouca luz); ótima precisão de cores;
amplo ângulo de visão; voltagem:
110 ou 220 volts. Obs.: o fornecedor
deverá fazer consulta prévia à
contratante para identificar o produto
com a voltagem correta a ser
entregue. Garantia mínima de um
ano na tela e de cinco anos no motor.

99

256654-TELA PROJEÇÃO
TELA PROJEÇÃO,
MATERIAL TECIDO VINIL,
TIPO FIXAÇÃO
PAREDE/TETO, COR
BRANCA, ALTURA 180
CM, LARGURA 240 CM,
TIPO TELA RETRÁTIL

TELA RETRÁTIL DE 120" COM
PUXADOR E TRAVA NO
APARADOR DE GIZ - PARA
UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE
PROJEÇÃO A – INSTALADO

UNIDADE    
1.419,73

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 12         

17.036,76

100 150716-TELEFONE SEM
FIO

Telefone sem fio, com as seguintes
características técnicas mínimas: 2,4
ghz, bateria recarregável de NiCd,
com 3 módulos de extensão de linha
(aparelho de extensão sem fio).

UNIDADE       
295,85

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 35         

10.354,75

101328341-TELEFONE SEM
FIO

TELEFONE SEM FIO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS AGENDA
ALFANUMÉRICA E 20
REGISTROS, FREQÜÊNCIA 2,40
GHZ, FUNÇÃO IDENTIFICADOR
DE CHAMADAS

UNIDADE       
141,03

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 54           

7.615,62

 

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 10           

1.410,30

102 29718-TELEVISOR

TV LED, com as seguintes
características técnicas mínimas:
40", Full HD, voltagem 110 / 220
volts (bivolt), resolução aproximada
1980 x 1080 pixels, conversor
integrado (DTV), tri norma: PALM-
M/N/NTSC, ajuste de imagem,
closed caption. Conexões: uma
entrada de vídeo componente, uma
entrada áudio e vídeo (podendo ser
conjugada), duas entradas HDMI,
uma entrada USB, antena RF (rádio
frequência). Garantia mínima de um
ano.

UNIDADE    
1.489,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 5           

7.447,50

103 29718-TELEVISOR

TV LED, com as seguintes
características técnicas mínimas:
45", Full HD, voltagem 110 / 220
volts (bivolt), resolução aproximada
1980 x 1080 pixels, conversor
integrado (DTV), tri norma: PALM-
M/N/NTSC, ajuste de imagem,
closed caption. Conexões: uma
entrada de vídeo componente, uma
entrada

UNIDADE    
2.300,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 5         

11.500,00

104 29718-TELEVISOR

TV LED, com as seguintes
características técnicas mínimas:
50", Full HD, voltagem 110 / 220
volts (bivolt), resolução aproximada
1980 x 1080 pixels, conversor
integrado (DTV), tri norma: PALM-
M/N/NTSC, ajuste de imagem,
closed caption. Conexões: uma
entrada de vídeo componente, uma
entrada

UNIDADE    
2.840,00

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 12         

34.080,00

áudio e vídeo (podendo ser
conjugada), duas entradas HDMI,
uma entrada USB, antena RF (rádio
frequência). Garantia mínima de um
ano.

10529718-TELEVISOR TV LED, com as seguintes
características técnicas mínimas:

UNIDADE    
4.724,50

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS

4         
18.898,00
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60”, 3D, Smart TV Cinema, Full
HD, com sistema de áudio 2.1, Wi-
Fi, quatro óculos 3D, dois óculos
Dual Play e controle Smart Magic.
Referência: “3D LED 60" Full HD
LG 60LA7400”. Garantia mínima de
um ano.

160141 - COMISSAO DE
OBRAS DO 3º
GRUPAM.DE
ENGENHARIA

Campo
Grande/MS 1           

4.724,50

106 26867-TRIPÉ

TRIPÉ DE ALUMINIO,
COMPRIMENTO FECHADO
37CM E ALTURA DE 12OCM.
NÍVEL PARA ALINHAMENTO,
MANIVELA PARA AUMENTAR
ALTURA, CABEÇA COM
NIVELAMENTO EM 90 GRAUS E
GIRO DE 180 GRAUS,
NIVELADOR PARA
NIVELAMENTO DE 90 GRAUS E
GIRO DE 189 GRAUS COM
TRAVA. APLICAÇÃO MAQUINA

UNIDADE       
182,06

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 8           

1.456,48

FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E
VIDEOCÂMERAS COM
CONECTOR PARA TRIPÉ,
CABEÇA MÓVEL PARA
DIVERSOS ÂNGULOS;
NIVELADOR DE BOLHA.,
PERNAS EM ALUMINIO,
ALTURA AJUSTÁVEL EM 3
SEÇÕES EM PROLONGADORES
COM TRAVAS, PÉS
EMBORRACHADOS
ANTIDERRAPANTES, BRAÇO
PARA ROTAÇÃO DA BASE DE
CÂMERA, HASTE CENTRAL,
ALTURA ESTENDIDO 120 CM,
FECHADO, 37CM, MONTAGEM E
DESMONTAGEM RÁPIDA.
BOLSA PARA TRANSPORTE.

107 26867-TRIPÉ

TRIPÉ PROFISSIONA COM
CABEÇA FLUIDO HIDRÁULICO
Tripé de Alumínio 100mm Cabeça
Hidráulica ALX H para até 16kg
Altura de 80 até 170 cm com dois
estágios Angulo de Tilt +85º/ -65º
Acompanha Case, Manche e Estrela 
referência mínima - apenas para
padrão libec lx10

UNIDADE  10.052,82 154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 1         

10.052,82

108

391740-TRIPÉ TRIPÉ,
MATERIAL ALUMÍNIO
ALTURA MÁXIMA 1,51 M,
PESO 3,60 KG,
CAPACIDADE 20 KG,
APLICAÇÃO CÂMARA
GRANDE FORMATO

Tripé em Duralumínio, com as
seguintes características técnicas
mínimas: ligas especiais, cabeça
hidráulica, sistema de ajuste gradual
e linear de pressão no movimento
pan, mola ultra resistente de
compensação do tilt, base em meia
esfera com nivelamento
independente da posição das pernas
do tripé, engate rápido, nível de
bolha, dois manches de engate
reguláveis e estrela de solo
extensível. O equipamento deve
possui tratamento de anodização e
pintura eletrostática. Outras
informações técnicas: capacidade de
carga: 12 kg; altura máxima: 1,70 m;
altura mínima: 0,80 m; peso: 8,85
kg. Acessórios opcionais: estrela de
rodas Dolly com freios; estojo para
transporte (case): rígido, lona ou lona
especial. Garantia mínima de um
ano. MARCA DE REFERÊNCIA
(APENAS PARA PADRÃO) -
MATEDDI M3A-01 ou
MANFROTTO

UNIDADE    
8.165,82

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 2         

16.331,64

109

360265-VENTILADOR
VENTILADOR, TIPO MINI-
FAN, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 240 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
BLINDADO/PARA
MÁQUINA DE FUMAÇA

MÁQUINA FUMAÇA TENSÃO
220V, COM NO MÍNIMO 1500 W
DE POTÊNCIA COMPATÍVEL
COM SINAL DMX

UNIDADE       
667,55

154054 - FUNDACAO
UNIVERS.FEDERAL/MS

Campo
Grande/MS 4           

2.670,20

110 268713-AMPLIFICADOR
SOM

AMPLIFICADOR SOM,
APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM,
QUANTIDADE CANAIS 2 UN,
POTÊNCIA CANAL 500 WRMS,
LARGURA 482 MM, ALTURA 124

Í

UNIDADE    
1.661,00

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI

2           
3.322,00
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MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1.000 W,
PROFUNDIDADE CAIXAS
ACÚSTICAS 400 MM

111 150802-APARELHO
GRAVADOR

Gravador/reprodutor, sistema
gravação digital MP3, alimentação
pilhas pequena, tamanho AAA,
características adicionais microfone
incorporado mono, visor  LCD
reversível, fone de ouvido, tipo
portátil, aplicação gravador digital de
voz, porta  USB, capacidade
armazenamento 4 GB, dimensões
aproximadas: (L x A x P) 38,5 x
115,2 x 21,3 mm, peso aproximado
72 gramas.

UNIDADE       
230,00

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 1               

230,00

112 40444-APARELHO
TELEFÔNICO

Aparelho telefônico sem fio com, no
mínimo, as seguintes funções:
indicador de intensidade do sinal
com três barras, indicador do nível
da bateria com três barras. 
Gerenciamento de chamadas:
chamada em espera, identificador de
chamadas, microfone mudo,
chamadas não atendidas, chamadas
recebidas. Funções básicas: redial,
identificador de chamadas com
registro, no mínimo, de 20 ligações,
viva voz e agenda com, no mínimo,
50 contatos, bivolt. Garantia mínima
de 1 ano.

UNIDADE       
104,95

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 10           

1.049,50

113 254357-BATEDEIRA
DOMÉSTICA

BATEDEIRA DOMÉSTICA, TIPO
PLANETÁRIA, CAPACIDADE
3.900 ML, COMPONENTES
ADICIONAIS TRAVA
AUTOMÁTICA E DISCO
REGULAGEM ALTURA TIJELAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E
BATEDORES PARA MASSAS
LEVE, MÉDIA

UNIDADE       
479,78

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 1               

479,78

114 44016-CAIXA ACÚSTICA

Tipo Ativa, 2-Vias, bi-amplificado;
Faixa de Freqüência 49 Hz - 20 kHz
(-10 dB); Cobertura 90 ° C x 60 ° V;
Woofer 15 "(381 mm); Drive 1.4 ";
Amplificador de Potência Dinâmica:
1100 W (950 W, 150 W LF HF);
Contínua: 700 W (600 W LF, HF
100 W); Nível de saída 133 dB SPL
(1 m, no eixo); Conectores 1 x
entrada XLR; 1 x jack através de
XLR (em paralelo com a entrada); 1
x saída de ligação XLR; Processador
D-contorno: FOH / main, monitor,
off; Gabinete Bass-reflex, ABS com
acabamento em preto fosco;
Montagem 3 x Fly pontos (dois de
topo, uma traseira, encaixa M8 x 15
mm olhais); 1 x soquete de pólo 35
milímetros com 0 ° / 7 °; Requisitos
de Alimentação 100-240 V AC, Peso
máximo 22,5 kg.

UNIDADE    
4.170,00

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 2           

8.340,00

115 150225-CAIXA SOM

Caixa de som multiuso com, no
mínimo, as seguintes especificações:
5 canais, Entradas: 3 P10 microfone,
2 P10 guitarra, pedal, 2 P10
contrabaixo, 1 P10 órgão / teclado, 1
auxiliar RCA (tape, CD). Saída: line-
out - AC. Equalização: graves,
médios e agudos. Sistema acústico: 1
alto-falante de 15", 1 médio de 5", 1
super tweeter. Potência máxima: 200
w RMS. Alimentação: 110/220 V.
Entrada USB para pen-drive, tensão
voltagem 127 v. Garantia mínima de
1 ano.

UNIDADE    
1.680,00

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 2           

3.360,00

116 150325-CÂMERA DIGITAL Câmera tipo digital, profissional,
com, no mínimo, 18 Megapixels, AF
/ AE, tipo single-lens reflex com
flash embutido. Características
mínimas: Mídia de gravação: Cartão
CF Tipo I e II, compatível com
cartões UDMA CF OU SD , através
de meios externos (USB v.2.0 rígido,
via transmissor de arquivo sem fio
opcional) Tela 3” cristal líquido,

UNIDADE    
4.548,50

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI

1           
4.548,50
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formato da imagem 22,3 x 14,9 mm
(tamanho APS-C), compatível com
Lentes EF-S (equivalente em 35 mm
de distância focal é de aprox. 1.6x a
distância focal da objetiva). Tipo alta
sensibilidade, alta resolução, CMOS
prato sensor. Total de pixels mínimo
18,0 megapixels. Ratio 3:2
(horizontal: Vertical). Sistema de
filtro de cores: filtros de cor primária
RGB Filtro Passa-Baixo posição fixa
na frente do sensor CMOS..
Forrmato da Imagem Fotografia:
JPEG, RAW (14 bits), sRAW,
mRAW, RAW + JPEG Vídeo: MOV
(dados de imagem: H.264, áudio:
PCM Linear). Tamanho grande:
aprox. 17,90 megapixels (5184 x
3456). Médio: aprox. 8,00
megapixels (3456 x 2304) de
pequeno porte: aprox. 4,50
megapixels (2592 x 1728) RAW:
aprox. 17,90 megapixels (5184 x
3456) M-RAW: aprox. 10,10
megapixels (3888 x 2592) S-RAW:
aprox. 4,50 megapixels (2592 x
1728). fornecida através de Kit
Adaptador AC.

117 271766-LAVADORA ALTA
PRESSÃO

LAVADORA ALTA PRESSÃO,
PRESSÃO 1600 LB, VAZÃO 800
L/H, TENSÃO 110 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS RODAS DE AÇO
COM PNEUS DE BORRACHA,
INCLUINDO PIS T , TIPO
MONOFÁSICO VAZÃO 400 L/H -
1160 Lbs

UNIDADE    
1.956,88

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 1           

1.956,88

118 20648-PEDESTAL
MICROFONE Pedestal para microfone, tipo girafa. UNIDADE       

124,58

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 3               

373,74

119 150514-SUPORTE
FIXAÇÃO PROJETOR

Suporte de Projetor Multimídia, com
as seguintes especificações mínimas:
material em aço carbono, com peso
aproximado de 0,85 kg; adequado
para a maioria dos projetores com até
15 kg; cabeamento internamente ao
tubo; pintura eletrostática de fino
acabamento; disponível na cor
branca; inclinação: ângulo de
aproximadamente +20° e -20°;
rotação: giro 360°; braço telescópico
para suporte de teto: 910 a 1.540
mm; braço telescópico para suporte
de parede: 800 a 1.430 mm; diâmetro
de fixação: aproximadamente 350
mm; instalação totalmente simples e
rápida com

UNIDADE       
177,49

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 10           

1.774,90

quatro pontos de fixação; versátil,
pode ser instalado em teto ou na
parede; fabricação com três ou
quatro haletas para fixação. Garantia
mínima de um ano.

120 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, em tecido
importado, com as seguintes
características técnicas mínimas:
sistema de enrolamento automático
por mola (proporciona a parada da
tela em qualquer posição); suporte
para a fixação na parede ou no teto;
área visual (largura x al teto; área
visual (largura x altura): 2,00 x 1,50
m; formato de vídeo 4:3, com
bordas; alojamento em perfil de
alumínio extrusado; acabamento em
pintura epóxi branco; estabilizador
de barra cilíndrica 3/16"; tubos
internos: 2", em

UNIDADE       
472,50

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 20           

9.450,00

alumínio; tubo externo: 5/8", em aço.
Demais peças em termoplástico de
alta resistência. Garantia mínima de
um ano.

121 26557-TELA PROJEÇÃO Tela de Projeção, tipo retrátil, com as
seguintes características técnicas
mínimas: dimensões: 2,00 X 2.00 m

UNIDADE       
387,13

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI

2               
774,26
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(altura x largura) para projeção de
imagens; superfície branca;
enrolamento automático por molas;
suporte para fixação em parede;
estojo em aço carbono; pintura
eletrostática resistente a riscos e
corrosão na cor preta texturizada;
sistema de trava com catraca.
Garantia mínima de um ano.

122 26867-TRIPÉ

TRIPÉ DE ALUMINIO,
COMPRIMENTO FECHADO
37CM E ALTURA DE 12OCM.
NÍVEL PARA ALINHAMENTO,
MANIVELA PARA AUMENTAR
ALTURA, CABEÇA COM
NIVELAMENTO EM 90 GRAUS E
GIRO DE 180 GRAUS,
NIVELADOR PARA
NIVELAMENTO DE 90 GRAUS E
GIRO DE 189 GRAUS COM
TRAVA. APLICAÇÃO MAQUINA
FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E
VIDEOCÂMERAS COM
CONECTOR PARA TRIPÉ,
CABEÇA MÓVEL PARA
DIVERSOS ÂNGULOS;
NIVELADOR DE BOLHA.,
PERNAS EM ALUMINIO,
ALTURA AJUSTÁVEL EM 3
SEÇÕES EM PROLONGADORES
COM TRAVAS, PÉS
EMBORRACHADOS
ANTIDERRAPANTES, BRAÇO
PARA ROTAÇÃO DA BASE DE
CÂMERA, HASTE CENTRAL,
ALTURA ESTENDIDO 120 CM,
FECHADO, 37CM, MONTAGEM E
DESMONTAGEM RÁPIDA.
BOLSA PARA TRANSPORTE.

UNIDADE       
182,06

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 3               

546,18

123 150675-PROJETOR
MULTIMÍDIA

Projetor multimidia, luminosidade,
de 3500 ANSI Lumens, resolução
nativa de 1024 x 768 (XGA),
entradas RGB, SVHS, RCa,
component, monitor Out, USB,
Wired, Wireless. Função que permite
ligar ou desligar p/interruptor, função
desligamento instantâneo, Lâmpada
duração 3000 (três mil) horas.
Maleta para transporte, cabos
necessários a ligação do
equipamento à rede de alimentação
elétrica e ao microcomputador.

UNIDADE    
2.600,00

158358 - INST.FED.DE
ED.,CIENC.E TEC DO
PIAUÍ

Angical do
Piauí/PI 5         

13.000,00

124 27693-CAFETEIRA
ELÉTRICA

Cafeteira elétrica, em aço inox, para
preparar café em pó, com colher
dosadora, reservatório de água com
graduação, porta filtro removível e
placa aquecedora. Com sistema
Corta-pingos. Capacidade 
aproximada de até 40 xícaras de
café. Com desligamento automático.
Capacidade mínima do reservatório
de água: 1 litro. Capacidade mínima
do reservatório de pó: 400 ml ou 200
g. Potencia mínima: 800 W, tensão:
110/220 v. Garantia mínima de 1
ano. Assistência técnica local
autorizada.

UNIDADE       
348,33

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2               
696,66

125 44016-CAIXA ACÚSTICA Tipo Ativa, 2-Vias, bi-amplificado;
Faixa de Freqüência 49 Hz - 20 kHz
(-10 dB); Cobertura 90 ° C x 60 ° V;
Woofer 15 "(381 mm); Drive 1.4 ";
Amplificador de Potência Dinâmica:
1100 W (950 W, 150 W LF HF);
Contínua: 700 W (600 W LF, HF
100 W); Nível de saída 133 dB SPL
(1 m, no eixo); Conectores 1 x
entrada XLR; 1 x jack através de
XLR (em paralelo com a entrada); 1
x saída de ligação XLR; Processador
D-contorno: FOH / main, monitor,
off; Gabinete Bass-reflex, ABS com
acabamento em preto fosco;
Montagem 3 x Fly pontos (dois de
topo, uma traseira, encaixa M8 x 15
mm olhais); 1 x soquete de pólo 35
milímetros com 0 ° / 7 °; Requisitos

UNIDADE    
4.170,00

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2           
8.340,00
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de Alimentação 100-240 V AC, Peso
máximo 22,5 kg.

126 150225-CAIXA SOM

Caixa de som amplificada com, no
mínimo, a seguinte especificação:
altofalantes: woofer 10" e super
tweeter. Equalizador: 3 vias (graves,
médios e agudos). Entradas: Canal 1
- Microfone 1, Canal 2 - Microfone
2, Canal 3 - Guitarra e violão /
cavaquinho Chave liga/desliga
tweeter Potência RMS: 60 W.
Alimentação: 110/220 v. Dimensões
A x L x P (mm): 566 x 431 x 257.
Garantia mínima: 1 ano.

UNIDADE       
807,50

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2           
1.615,00

127 150225-CAIXA SOM

Caixa de som multiuso com, no
mínimo, as seguintes especificações:
5 canais, Entradas: 3 P10 microfone,
2 P10 guitarra, pedal, 2 P10
contrabaixo, 1 P10 órgão / teclado, 1
auxiliar RCA (tape, CD). Saída: line-
out - AC. Equalização: graves,
médios e agudos. Sistema acústico: 1
alto-falante de 15", 1 médio de 5", 1
super tweeter. Potência máxima: 200
w RMS. Alimentação: 110/220 V.
Entrada USB para pen-drive, tensão
voltagem 127 v. Garantia mínima de
1 ano.

UNIDADE    
1.680,00

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2           
3.360,00

128 150325-CÂMERA DIGITAL

CÂMERAS DIGITAIS
PROFISSIONAIS DSLR. Tipo /
Descrição do produto: Câmera
DSLR com flash integrado Mídia de
Armazenamento: Cartões de
memória SD,SDHC,SDXC
*Compatível com cartões Ultra High
Speed (UHS-I) e Eye-Fi.  Vídeos
formato MP4 AF CMOS Híbrido.
Tela LCD  de 3.0 polegadas (cerca
de 1.040.000 pontos).

UNIDADE    
3.837,88

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 1           
3.837,88

129 150325-CÂMERA DIGITAL

Câmera tipo digital, profissional,
com, no mínimo, 18 Megapixels, AF
/ AE, tipo single-lens reflex com
flash embutido. Características
mínimas: Mídia de gravação: Cartão
CF Tipo I e II, compatível com
cartões UDMA CF OU SD ,

UNIDADE    
4.548,50

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2           
9.097,00

através de meios externos (USB
v.2.0 rígido, via transmissor de
arquivo sem fio opcional) Tela 3”
cristal líquido, formato da imagem
22,3 x 14,9 mm (tamanho APS-C),
compatível com Lentes EF-S
(equivalente em 35 mm de distância
focal é de aprox. 1.6x a distância
focal da objetiva). Tipo alta
sensibilidade, alta resolução, CMOS
prato sensor. Total de pixels mínimo
18,0 megapixels. Ratio 3:2
(horizontal: Vertical). Sistema de
filtro de cores: filtros de cor primária
RGB Filtro Passa-Baixo posição fixa
na frente do sensor CMOS..
Forrmato da Imagem Fotografia:
JPEG, RAW (14 bits), sRAW,
mRAW, RAW + JPEG Vídeo: MOV
(dados de imagem: H.264, áudio:
PCM Linear). Tamanho grande:
aprox. 17,90 megapixels (5184 x
3456). Médio: aprox. 8,00
megapixels (3456 x 2304) de
pequeno porte: aprox. 4,50
megapixels (2592 x 1728) RAW:
aprox. 17,90 megapixels (5184 x
3456) M-RAW: aprox. 10,10
megapixels (3888 x 2592) S-RAW:
aprox. 4,50 megapixels (2592 x
1728). fornecida através de Kit
Adaptador AC.

130 150227-FILMADORA
PORTÁTIL

Especificações mínimas: três
sensores CMOS Exmor Full-HD de
1/2 de  polegada; lente grande-
angular Fujinon com zoom 14x
fornecida; Foco manual profissional
e foco automático; função de
assistência de MF (Foco Manual);
íris automática com um toque de

UNIDADE  14.500,00 158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 1         
14.500,00
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botão; estabilizador óptico de
imagem; foco expandido; peaking
selecionável; gravação 23.98p
nativa; função câmera-lenta e
câmera-rápida; função de obturador
lento; função de gravação de
intervalo; função de gravação de
quadro; gravação DVCAM; ATW
(balanço de branco com controle
automático) e Hold; função de
gravação em cachê; função de
Inversão de Imagem; controle
remoto IR na parte traseira;
marcadores de aspecto adicionais
para operação de cinema; saída
HDMI; HD-SDI e outras interfaces
versáteis; LCD colorido de 3,5
polegadas (área visível medida
diagonalmente); visor LCD colorido
de 0,45 polegada (área visível
medida diagonalmente); controle de
zoom e botão Rec Start/Stop; apoio
giratório; microfone estéreo
embutido e entrada de áudio de dois
canais. 

131 150227-FILMADORA
PORTÁTIL

Filmadora compacta Full HD
3CMOS Formato de gravação
(vídeo) XAVC S HD：MPEG4-
AVC/H264 4:2:0 de perfil longo

UNIDADE  13.500,00
158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 1         
13.500,00

AVCHD: Formato compatível
MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0
DV Formato de gravação (áudio)
XAVC S HD: PCM Linear de 2
canais, 16 bits, 48 kHz AVCHD:
PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48
kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16
bits, 48 kHz DV: PCM Linear de 2
canais, 16 bits, 48 kHz Taxa de zoom
20x (óptico), 40x (Clear Image
Zoom), servo/manual Distância focal
f=4.1 - 82,0 mm equivalente a f=28.8
- 576 mm em lentes de 35 mm (16:9)
equivalente a f=35.2 - 705 mm em
lentes de 35 mm (4:3) Íris F1.6
(amplo) - F3.4 (teleobjetiva) com
seleção automática/manual Foco
AF/MF selecionável, 10 mm a ∞
(Abertura), 800 mm a ∞ (Tele)
Entrada de áudio 3 pinos tipo XLR
(fêmea) (x2), line/mic/mic +48 V
selecionável Saída de vídeo BNC
(×1), Composto 1,0Vp-p, 75 Ω Saída
de áudio Miniconector estéreo (x1)
Saída SDI Tipo BNC (x1),
SD/HD/3G(Nível-B) padrões
SMTPE 259M/292M/424M/425M
selecionáveis USB Tomada
Multi/Micro USB (x1) Saída de fone
de ouvido Miniconector estéreo (x1)
Saída do alto-falante Monoauricular
Entrada CC Conector CC Remoto
Miniconector estéreo (x1) Saída
HDMI Tipo A (x1)

132 34703-FORNO
MICROONDAS

Forno de micro-ondas, capacidade
mínima de 30 litros. Painel digital,
visor em LCD, relógio digital, timer
sonoro, função descongelar e
aquecer, trava de segurança, prato
giratório, acabamento em aço inox
com vidro espelhado. Alimentação:
110/220 (bivolt). Obs.: Não dispondo
do produto bivolt, o fornecedor
deverá fazer consulta prévia à
contratante para identificar o produto
com a voltagem correta a ser
entregue. Garantia mínima: 1 ano.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE       
599,68

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2           
1.199,36

133 257716-FREEZER TIPO HORIZONTAL,
CAPACIDADE 530 L, ALTURA 96
CM, LARGURA 148 CM,
PROFUNDIDADE 78 CM,
QUANTIDADE TAMPAS 2 UN,
SISTEMA DEGELO MANUAL,
COR BRANCA, TEMPERATURA
OPERAÇÃO DE 0 A-25 C,

UNIDADE    
2.677,36

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 1           
2.677,36
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TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/220V V.

134 405225-LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,
MATERIAL COPO AÇO
INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE
AÇO INOX, ALTURA 495 MM,
CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA
MOTOR 800 W, TENSÃO
NOMINAL 110/ 220 V,
PROFUNDIDADE 202 MM

UNIDADE       
308,90

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 3               
926,70

135 44032-MICROFONE

Microfone com, no mínimo, a
seguinte especificação: Tipo:
dinâmico. Direcionamento:
unidirecional. Tipo de cápsula:
cardióide. Resposta de frequência:
50 – 16000 Hz. Impedância de saída:
380 Ohms. Sensibilidade: - 77 dB + -
3 dB. Cabo: 6 m. Conector: P10 (6,5
mm). Temperatura de trabalho: -18°
a 68° C. Umidade relativa de
trabalho: 0-95%. Corpo: metálico.
Garantia mínima: 1 ano.

UNIDADE       
205,88

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 4               
823,52

136 44032-MICROFONE

MICROFONE, TIPO DE MÃO,
ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V,
RESPOSTA FREQÜÊNCIA 20 HZ
A 20 KHZ, TIPO RECEPTOR LS-
202D, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESTABILIDADE DE
FREQUêNCIA CONTROLADA
POR CRISTAL, IMPEDÂNCIA 5 K
OHMS, ALCANCE ATÉ 15 M,

UNIDADE       
636,31

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 3           
1.908,93

137 358441-MICROFONE

Microfone de Lapela sem Fio.
Montável em câmera: Sistema de
Microfone ENG de Lapela sem Fio
deverá possuir chassi resistente todo
em metal e uma entrada (switch) de
Mic/Linha selecionável no
transmissor. Deverá possuir
sintonização PLL sintetizada,
recepção de diversidade de espaço e
sistema UWP-V1 aprimorado. O
receptor montável em câmera deverá
possuir tecnologia que estabilize a
recepção e minimize a interferência
RF, selecionando o sinal de entrada
mais forte. Com opção de antenas
giratória para alcance de melhor
recepção. Possuir saída mini Jack
estéreo com controle de volume de
monitor integrada; inclusos os cabos
estéreos XLR e Mini. Deverá possuir
display LCD com informações sobre
canal e frequência, vida da bateria,
nível de entrada RF, condições da
saída de áudio e tempo de

UNIDADE    
2.089,95

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 1           
2.089,95

operação acumulado. Operação do
receptor com 2 baterias AA, por até
8 horas. Adaptável à qualquer tipo de
camcorders. Resposta de frequência:
23 Hz a 18 KHz.

138 20648-PEDESTAL
MICROFONE Pedestal para microfone, tipo girafa. UNIDADE       

124,58

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 4               
498,32

139 138622-REFRIGERADOR
DUPLEX

Refrigerador de duas portas (duplex)
com as seguintes especificações
mínimas. Capacidade total mínima
aproximada: 430 litros, sendo o
freezer com 115 litros e o
refrigerador com 315 litros. Com, no
mínimo, três prateleiras internas.
Iluminação interna nos dois
compartimentos. Controle de
temperatura independente para o
freezer. Consumo de energia (Selo
PROCEL): classificação “A”. Cor
branca. Alimentação: 110 ou 220
volts. Obs.: o fornecedor deverá
fazer consulta prévia à contratante
para identificar o produto com a
voltagem correta a ser entregue.
Garantia mínima de um ano.
Assistência técnica local autorizada.

UNIDADE    
4.381,00

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 1           
4.381,00

140 26557-TELA PROJEÇÃO Tela de Projeção, em tecido
importado, com as seguintes

UNIDADE       
472,50

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E

Á

Maranguape/CE 1               
472,50
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características técnicas mínimas:
sistema de enrolamento automático
por mola (proporciona a parada da
tela em qualquer posição); suporte
para a fixação na parede ou no teto;
área visual (largura x altura): 2,00 x
1,50 m; formato de vídeo 4:3, com
bordas; alojamento em perfil de
alumínio extrusado; acabamento em
pintura epóxi branco; estabilizador
de barra cilíndrica 3/16"; tubos
internos: 2", em alumínio; tubo
externo: 5/8", em aço. Demais peças
em termoplástico de alta resistência.
Garantia mínima de um ano.

TEC.DO CEARÁ

141 26557-TELA PROJEÇÃO

Tela de Projeção, tipo retrátil e
portátil, com as seguintes
características técnicas mínimas:
dimensões (altura x largura): 1,50 x
1,50 m; estrutura metálica;
acabamento na cor preta texturizada;
tripé de sustentação Incorporado;
multipontos de parada para ajuste de
altura; alça embutida para transporte;
ponteira superior com seis pontos
para ajuste de inclinação; bordas
laterais pretas. Garantia mínima de
um ano.

UNIDADE       
514,00

158133 - INST.FED.DE
EDUC., CIENC. E
TEC.DO CEARÁ

Maranguape/CE 2           
1.028,00

142 43729-
GRAVADOR/REPRODUTOR

Gravador Reprodutor de Som e
Imagem – Videotape / Câmara.
Especificações mínimas: 4 GB de
memória integrada e slot de
expansão microSD; 533 horas de
tempo de  gravação (memória c/ 4
GB); gravação e reprodução nos
formatos MP3 e WMA e reproduz
WAV; download PC, incluindo
podcasts, podendo ser feito via USB
incluso; gravação estéreo de alta
qualidade com microfone de zoom
integrado; VCVA integrado (controle
variável de voz atuador) e função
mãos livres; 50 horas de duração de
bateria com recarga possível através
de portas USB de computador; tipo
de microfone: microfone embutido
(stereo). Modo: Stereo. Mídia: 4 GB
de memória flash interna. Formato:
MP3, WMA. Tempo: MP3 44.1 kHz
320 kbps 12 horas; 44.1 kHz 128
kbps 30 horas. WMA STXQ: 44.1
kHz 128 kbps 30 horas; LP: 8 kHz 8
kbps 530 horas. Com ativação de
voz. LCD. Conectores: entrada e
saída microfone Jack; Outros USB
2.0. Tipo de bateria: recarregável;
autonomia da bateria (aprox.) 50
horas; Fonte de alimentação externa
- fonte de alimentação AC. Geral:
requerimentos de sistema

UNIDADE       
484,80

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 1               
484,80

(mínimo); Windows XP, Vista; Mac
OS X 10.4.11-10.5; dimensões
aproximadas: 39 x 110 x 15 mm.
Peso aprox. 90 g. Itens inclusos: fone
de ouvido; cabo USB; case alça; 2 x
baterias AAA não recarregáveis.

143 150622-LENTE

Alcance Focal: 70-200mm; Abertura
Máxima: 1:2.8; Ajuste do Foco:
Sistema de focalização interno com
USM; Ângulo de Observação
Diagonal: 34° - 12°; Distância Focal
mais Próxima: 1.5m / 4.9 pés;
Construção da Lente: 18 elementos
em 15 grupos; Dimensões do
produto: 3.3" x 7.6",2.9 lbs. /
84.6mm x 193.6mm,1310g; Tipo:
Zoom Telefoto; Tamanho do Filtro:
77mm; Sistema de Zoom: Rotativo;
Compatibilidade: Toda linha de
câmeras Canon EOS

UNIDADE    
2.918,57

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 1           
2.918,57

144 44032-MICROFONE Microfone. Cápsula dinâmica
unidirecional. Padrão polar cardióide
que gere pouca microfonia.
Transmissão na faixa alta de UHF de
614 a 806 Mhz. Canais disponíveis 8
frequências distintas. Máxima

UNIDADE       
549,45

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 4           
2.197,80
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quantidade de microfones operando
simultaneamente = 8. Alcance em
área totalmente livre, sem barreiras,
75 metros. Alcance com máxima
estabilidade em locais fechados, sem
barreiras, 20 metros. Alimentação do
microfone com duas pilhas AA 1,5 v,
tipo alcalina. Microfone classe C
profissional. Com chave liga /
desliga. Receptor de uma antena.
Alimentação do receptor: fonte de
A/C 110 / 220 volts, automática.
Garantia mínima: 1 ano.

145 44032-MICROFONE

Microfone com, no mínimo, a
seguinte especificação: Tipo:
dinâmico. Direcionamento:
unidirecional. Tipo de cápsula:
cardióide. Resposta de frequência:
50 – 16000 Hz. Impedância de saída:
380 Ohms. Sensibilidade: - 77 dB + -
3 dB. Cabo: 6 m. Conector: P10 (6,5
mm). Temperatura de trabalho: -18°
a 68° C. Umidade relativa de
trabalho: 0-95%. Corpo: metálico.
Garantia mínima: 1 ano.

UNIDADE       
205,88

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 4               
823,52

146 20648-PEDESTAL
MICROFONE Pedestal para microfone, tipo girafa. UNIDADE       

124,58

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 2               
249,16

147 150675-PROJETOR
MULTIMÍDIA

Projetor multimídia com as seguintes
especificações mínimas:
Luminosidade de 5000 ANSI
Lumens. Resolução nativa de 1024 x
768 (XGA). Entradas para: RGB,
SVHS, RCa, Component, Monitor
Out, USB, Wired, Wireless. Função
que permite ligar ou desligar o
projetor por um interruptor, sem a
necessidade de controle remoto ou
de outro botão no painel de controle.
Função de desligamento instantâneo.
Lâmpada com duração de 3000 (três
mil) horas ou mais. Maleta para
transporte. Cabos necessários à
ligação do equipamento à rede de
alimentação elétrica e ao
microcomputador.

UNIDADE  12.000,00
158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 10       
120.000,00

Certificado de Garantia l do
fabricante do equipamento pelo
período de 2 (dois) anos.

148 150675-PROJETOR
MULTIMÍDIA

Projetor multimidia, luminosidade,
de 3500 ANSI Lumens, resolução
nativa de 1024 x 768 (XGA),
entradas RGB, SVHS, RCa,
component, monitor Out, USB,
Wired, Wireless. Função que permite
ligar ou desligar p/interruptor, função
desligamento instantâneo, Lâmpada
duração 3000 (três mil) horas.
Maleta para transporte, cabos
necessários a ligação do
equipamento à rede de alimentação
elétrica e ao microcomputador.

UNIDADE    
2.600,00

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 20         
52.000,00

149 150514-SUPORTE
FIXAÇÃO PROJETOR

Suporte de Projetor Multimídia, com
as seguintes especificações mínimas:
material em aço carbono, com peso
aproximado de 0,85 kg; adequado
para a maioria dos projetores com até
15 kg; cabeamento internamente ao
tubo; pintura eletrostática de fino
acabamento; disponível na cor
branca; inclinação: ângulo de
aproximadamente +20° e -20°;
rotação: giro 360°; braço telescópico
para suporte de teto: 910 a 1.540
mm; braço telescópico para suporte
de parede: 800 a 1.430 mm; diâmetro
de fixação: aproximadamente 350
mm; instalação totalmente simples e
rápida com quatro pontos de fixação;
versátil, pode ser instalado em teto
ou na parede; fabricação com três ou
quatro haletas para fixação. Garantia
mínima de um ano.

UNIDADE       
177,49

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 30           
5.324,70

150 150716-TELEFONE SEM Telefone sem fio, com as seguintes UNIDADE       158318 - INST.FED.DO Cedro/CE 20           
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FIO características técnicas mínimas: 2,4
ghz, bateria recarregável de NiCd,
com 3 módulos de extensão de linha
(aparelho de extensão sem fio).

295,85 CEARA/CAMPUS
CEDRO

5.917,00

151 328341-TELEFONE SEM
FIO

TELEFONE SEM FIO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS AGENDA
ALFANUMÉRICA E 20
REGISTROS, FREQÜÊNCIA 2,40
GHZ, FUNÇÃO IDENTIFICADOR
DE CHAMADAS

UNIDADE       
141,03

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 20           
2.820,60

152 26867-TRIPÉ

TRIPÉ DE ALUMINIO,
COMPRIMENTO FECHADO
37CM E ALTURA DE 12OCM.
NÍVEL PARA ALINHAMENTO,
MANIVELA PARA AUMENTAR
ALTURA, CABEÇA COM
NIVELAMENTO EM 90 GRAUS E
GIRO DE 180 GRAUS,
NIVELADOR PARA
NIVELAMENTO DE 90 GRAUS E
GIRO DE 189 GRAUS COM
TRAVA. APLICAÇÃO MAQUINA
FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E
VIDEOCÂMERAS COM
CONECTOR PARA TRIPÉ,
CABEÇA MÓVEL PARA
DIVERSOS ÂNGULOS;
NIVELADOR DE BOLHA.,
PERNAS EM ALUMINIO,
ALTURA AJUSTÁVEL EM 3
SEÇÕES EM PROLONGADORES
COM TRAVAS, PÉS
EMBORRACHADOS
ANTIDERRAPANTES, BRAÇO
PARA ROTAÇÃO DA BASE DE
CÂMERA, HASTE CENTRAL,
ALTURA ESTENDIDO 120 CM,
FECHADO, 37CM, MONTAGEM E
DESMONTAGEM RÁPIDA.
BOLSA PARA TRANSPORTE.

UNIDADE       
182,06

158318 - INST.FED.DO
CEARA/CAMPUS
CEDRO

Cedro/CE 1               
182,06

 TOTAL GERAL   
2.560.492,9

 160141 - COMISSAO DE OBRAS DO 3º GRUPAM.DE ENGENHARIA         
23.690,98

 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ         
49.205,74

 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ         
70.952,18

 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO       
192.918,21

 TOTAL UFMS   
2.223.725,8

1.3 - O prazo de vigência da ARP é de 12 meses, contado da assinatura.

1.3. SUSTENTABILIDADE

1.4. A exigência de selo ENCE possui fundamento na Instrução Norma�va 02, de 04 de junho de 2014; Capítulo II - art. 3º e parágrafos; art.
4º; e demais legislações correlatas.

1.5. Só será admi�da a oferta dos seguintes produtos: Aparelhos eletrônicos em geral, aparelhos eletrodomés�cos, televisores, lâmpadas,
fogões, máquinas de lavar roupas, que possua a E�queta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO  que aprova
os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da e�quetagem compulsória. . Para liquidificadores, aspiradores de pó, será
exigido o selo ruído , indica�vo do respec�vo nível de potência sonora, nos termos da Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/94, e legislação correlata
(se houver).

1.6. Para os produtos: aparelhos elétricos e eletrodomés�cos e  material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e
informá�ca,  será exigido o registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos
Ambientais, ins�tuído pelo ar�go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.

1.7. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO:

1.7.1. Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e
indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, fretes, transportes, garan�a dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir
sobre o fornecimento;

1.7.2. Se a proposta da licitante es�ver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em relação à es�ma�va prévia de custo pela
UFMS, esta poderá exigir que a licitante apresente um detalhamento dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência dos preços em relação
ao método e prazo propostos;

1.7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do Ar�go 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) Solicitação à proponente para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar jus�fica�vas e comprovações em relação aos custos
com indícios de inexequibilidade;

b) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

c) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a inicia�va privada;
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d) Verificação de Notas Fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

e) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

f) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

1.7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

1.8. Deverá a licitante apresentar cada um dos itens com descrição textual, de modo a facilitar a compreensão das caracterís�cas exigidas;

1.9. Por ocasião da aquisição, no momento da aceitação, o pregoeiro poderá solicitar catálogos, prospectos ou folders para constatação de
cumprimento das exigências editalícias, sendo que todos deverão estar na língua portuguesa.

1.10. O custo es�mado UFMS é de R$ 2.223.725,86 (Dois milhões, duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e
seis centavos).

1.11. O custo es�mado UASG 160141 é de R$ 23.690,98 (Vinte e três Mil, Seiscentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos).

1.12. O custo es�mado UASG 158358 é de R$ 49.205,74 (Quarenta e Nove Mil, duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

1.13. O custo es�mado UASG 158133 é de R$ 70.952,18 (Setenta Mil, novecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).

1.14. O custo es�mado UASG 158318 é de R$ 192.918,21 (Cento e Noventa e dois mil, Novecentos e dezoito Reais e Vinte e um centavos).

2. DA JUSTIFICATIVA, NECESSIDADE E EVIDÊNCIAS QUANTO AS VANTAGENS DA AQUISIÇÃO

A UFMS possui, dentre as finalidades e obje�vos definidos em seu estatuto, a função de geração, difusão e aplicação de
conhecimentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida da sociedade, através das a�vidades de formação e qualificação de profissionais
nas diferentes áreas de conhecimento. Para apoio e suporte das a�vidades desenvolvidas, os setores que trabalham com a manutenção do
patrimônio da UFMS necessitam de instrumentos para melhor desenvolvimento deste trabalho, bem como existem cursos cujo conteúdo de
educação de disciplinas, traz a u�lização dos bens referenciados. Em relação ao material listado, as especificações foram enviadas pelos solicitantes,
e as pesquisas de preços foram realizadas com base no painel de preços do Governo Federal, pesquisa no mercado.  Conforme o disposto no Ar�go
15, § 7º, II da Lei n.º 8666/93, as jus�fica�vas das quan�dades a serem adquiridas foram enviadas pelas unidades requisitantes e estão
disponíveis no processo, através do DOC SEI 0902866 0907782. As previsões estão em DOC SEI  0893474 . 

3. NATUREZA DO OBJETO

A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Local Horário e condições de recebimento:

4.2. Material de Consumo UFMS: Divisão de Almoxarifado - Av. Senador Filinto Miller, 1555 Fundos - Vila Ipiranga. CEP 79.074-460. Fone
67 3345-3502 / 3345-3517

4.3. Material Permanente UFMS: Divisão de Patrimônio – Av. Senador Filinto Miller, n.º 1555 – Fundos - Vila Ipiranga – Campo Grande /
MS – CEP 79074-460.

4.4. 160141 - COMISSAO DE OBRAS DO 3º GRUPAM.DE ENGENHARIA: Rua Silveira Mar�ns, n.º 373 - Vila Alba - Campo Grande / MS. fone:
67 3368-4302. e-mail : balsan.domingos@eb.mil.br

4.5. 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ: Rua do Nascimento, S/N - Bairro Centro -  Angical do Piauí - Fone: 86 3298-1437. e-
mail: helberlucas@ifpi.edu.br

4.6. 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ: Av. Jorge Dumar, 1703 - Bairro Jardim América - Maranguape - CE CEP 60040-
531 - Fone: 85 9953-2920. e-mail: haulison@ifce.edu.br

4.7. 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO: Alameda José Quin�no, S/N - Bairro Prado Cedro CE CEP 63400-000 - Email:
cplcedro@ifce.edu.br - Fone: 88 3564-4000

4.8. Horário: das 07h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, em dia ú�l.

4.9. A Contratada se obriga a cobrar o MENOR valor para itens idên�cos, cotados pela Contratante com valores diferentes, no mesmo lote
ou em outro lote atendido pela Contratada, conforme o inciso VII do Ar�go 9° do Decreto n° 5.903, de 20 de setembro de 2006.

4.10. Caso um ou mais itens sejam entregues fora das especificações acima, os itens serão devolvidos, com as despesas de envio pagas pela
contratada;

4.11. O prazo máximo de entrega dos itens será de até 10 (dez) dias, para material de consumo e de 30 (trinta) dias para os equipamentos
permanente, contados do recebimento da Confirmação de Compra e respec�va Nota de Empenho assinada pela UFMS - Confirmação de Compra e
respec�va Nota de Empenho assinada pela UFMS - inclusive as enviadas até 10 (dez) dias após o vencimento da ARP, empenhadas dentro da vigência
da Ata.

4.12. Recebimento provisório:

a) O objeto deverá ser entregue pela Contratada, rigorosamente conforme descrito na especificação deste Termo, de acordo com o
quan�ta�vo da Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE;

b) A simples assinatura de servidor da Divisão correspondente em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas
recebimento provisório.

4.13. Recebimento Defini�vo:

a) Um servidor da UFMS procederá ao recebimento defini�vo, verificando a quan�dade e a conformidade com o exigido neste Edital e
com o constante na respec�va proposta de preço da licitante vencedora; o ateste de recebimento defini�vo dos livros está condicionado à
verificação dos �tulos e dos  preços nas notas fiscais, assim como a integridade do material;

b) Caso sa�sfatórias as verificações deste inciso, o servidor atestará a efe�vação da entrega do material na nota fiscal e a encaminhará ao
setor financeiro, para fins de pagamento; as notas fiscais deverão ser pagas no prazo de até 30 (trinta) dias ÚTEIS CONTADOS A PARTIR DO
ATESTE DEFINITIVO;

c) Caso insa�sfatórias as verificações, o material deverá ser subs�tuído, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação
formal desta Administração;

d) Caso a subs�tuição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material também seja rejeitado, estará à contratada
incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades;

e) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante;
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f) Havendo o encerramento do Exercício Financeiro do ano vigente e a data limite de a�vidades, conforme resolução do Conselho Diretor
da Contratante e de portaria expedida pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação, o pagamento ficará
sobrestado até a data em que essas a�vidades sejam retomadas;

g) Os custos de subs�tuição do material rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.14. São obrigações da Contratante:

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

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

5.14.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
subs�tuído, reparado ou corrigido;

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

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

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, assumindo, ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais,
previdenciários e outros decorrentes da contratação, e ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus
anexos, acompanhado da respec�va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garan�a ou validade

 

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

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

6.1.3. subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, os produtos que não es�verem aptos para
uso, os produtos que apresentarem vícios ou defeitos ocultos que os tornem impróprios ao uso a que são des�nados sem nenhuma despesa para a
Administração, sem prejuízo das sanções cabíveis;

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

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

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

6.1.7. Jus�ficar, cada item esgotado no mercado através de o�cio para a contatada;

6.1.8. Recolher aos cofres públicos conforme lhe seja instruído na oportunidade, as importâncias referente às multas que lhe forem
aplicadas ou às indenizações devidas, sob pena de serem descontadas do pagamento de sua fatura;

6.1.9. Informar os meios de contato do responsável pela empresa, como também, o nome e os meios de contato dos funcionários que
atenderão diretamente à Contratante; e

6.1.10. Manter todas as condições exigidas no certame licitatório.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

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

9.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

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

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

9.5. Na proposta deverá constar o prazo de garan�a mínimo estabelecido para o objeto fixado através de Cer�ficados ou Termos de
Garan�a no ato de entrega. Na proposta, deverá ainda constar, quanto à garan�a: aceitabilidade, podendo ser solicitadas subs�tuições, conforme
preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor;

9.6. No caso de esgotamento de mercado do material ofertado na ocasião da licitação, ou a adjudicatária es�ver com dificuldades para
efetuar as entregas dos mesmos, poderão ser aceitos como opções para possíveis subs�tuições, aqueles que comprovadamente possuírem
qualidades e rendimentos SUPERIORES aos ofertados.
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9.6.1. Os custos de subs�tuição do material rejeitado correrão exclusivamente a expensas da Contratada.

9.6.2. O manual com especificações técnicas e instruções de configuração; Cer�ficados ou Termos de Garan�a, não poderão estar
divergentes das especificações do Termo de Referência e deverão estar em português.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30  (trinta) dias, contados a par�r do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto
do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas
no do art. 31 da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

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

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi�da a ordem bancária para pagamento.

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

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua no�ficação, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018.

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

10.10. Persis�ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administra�vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

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

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por mo�vo de economicidade, segurança
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente jus�ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

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

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

 

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

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 )

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11.     DO REAJUSTE

11.1.   Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

12.      DA GARANTIA DOS PRODUTOS

12.1. A garan�a mínima dos produtos deverá ser de 12 meses, para o que não constar das especificações.

12.2. A marca deverá possuir assistência técnica autorizada em Campo Grande MS.

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

13.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Fraudar na execução do contrato;
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13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significa�vos para a Contratante;

13.2.2. multa moratória de 0,5% (CINCO DÉCIMOS por cento) por dia de atraso injus�ficado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (TRINTA) dias;

13.2.3. multa compensatória de 10% (DEZ por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

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

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

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

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administra�va no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.2.8. As sanções previstas nos subitens 13.2.1 a 13.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:

a) tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

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

13.5. A UFMS deverá comunicar à Contratada sua intenção de lhe aplicar as penalidades previstas no contrato, quando entender
configurada a hipótese de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a par�r do recebimento da comunicação;

13.6. Esta comunicação deverá ser feita por meio de No�ficação, a qual deverá ser entregue pessoalmente ou pela via postal com Aviso de
Recebimento ou Sedex, aos representantes legais da Contratada;

13.7. Em caso de não conseguir localizar a Contratada, esta deverá ser no�ficada por edital a ser publicado no Diário Oficial da União ou em
jornal local de grande ou maior circulação, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999;

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

13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e no caso de
impedimento de licitar e contratar, a Contratada deverá ser descredenciada no SICAF por período de até 5 (cinco) anos;

13.10. As multas constantes no item 7.2 deverão ser recolhidas ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
dentro de 2 (dois) dias úteis, contados da data da no�ficação que informa a aplicação da multa;

13.11. Se o valor da multa não for pago será descontado de eventual crédito da Contratada e/ou inscrita no Cadastro Informa�vo de Créditos
não quitados do Setor Público Federal – CADIN e cobrada judicialmente;

13.12. A aplicação de multa por atraso na execução do contrato não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras sanções previstas neste contrato;

13.13. A reincidência da mesma infração de clausula contratual ou de Ata de Registro de Preços configurara inexecução do contrato;

13.14. À exceção das sanções de “Advertência” e de “Multa de Mora”, as demais serão publicadas obrigatoriamente no Diário Oficial da
União;

13.15. As penalidades de Advertência, de Impedimento de licitar e contratar com Administração Pública e de Declaração de Inidoneidade
podem ser aplicadas juntamente com a penalidade de Multa;

13.16. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a critério da UFMS, se entender que as
jus�fica�vas são relevantes ou em casos fortuitos e/ou de força maior, devidamente comprovados pela Contratada, sujeitando-se à análise e
aceitação da UFMS;

13.17. A Contratada não poderá transferir ou ceder a qualquer �tulo, os direitos e as obrigações decorrentes deste contrato, sob pena de
rescisão contratual, com as cominações legais cabíveis;

13.18. É vedada a cobrança ou desconto bancário de eventual duplicata emi�da em decorrência deste contrato, sendo cominada
automa�camente a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal, independente de sua imediata rescisão e aplicação das demais
cominações previstas nas Leis nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e Decretos 3.555/2000 e 5.450/2005;

13.19. Todas as sanções previstas neste contrato serão aplicadas pelo Pró- Reitor de Administração e Infraestrutura mediante Processo
Administra�vo;

13.20. Aos Órgãos Par�cipantes, se houver, caberá os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observadas a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação ás suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão Gerenciador.

14. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. A dotação orçamentária para aquisição será liberada no decorrer do exercício (parágrafo 2º do ar�go 7º - decreto 7892/2013).

 

15. FECHAMENTO E VALIDAÇÃO DO TERMO
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As Unidades requisitantes deste Termo de Referência são: CAS/PROGEP CCE/PROECE COAD/CPAQ COAD/FACFAN COAD/FAMEZ COAD/FAODO
COAD/INISA COAD/INQUI CPCS CPPP DIRP/CGM/PROADI FACOM FADIR FAENG GAB/PROGEP GAB/PROPLAN INFI PROJUR/RTR SECAD/CPCS

Documento assinado eletronicamente por Silvia Regina Nascimento Ribeiro, Chefe de Divisão, em 23/07/2019, às 16:09, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcio de Aquino, Chefe de Coordenadoria, em 24/07/2019, às 09:14, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1376112 e o código CRC C983C9C5.

Referência: Processo nº 23104.038563/2018-45 SEI nº 1376112

Criado por silvia.ribeiro, versão 4 por silvia.ribeiro em 23/07/2019 16:09:24.
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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.038563/2018-45

ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE, DECLARAÇÕES E TERMO DE RESPONSABILIDADE
SOBRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE
01 – RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________
02 – FANTASIA: ____________________________ CNPJ: _________________
03 – ENDEREÇO: _________________________________ BAIRRO: _________
04 – CIDADE: _____________________________ UF: _______ CEP: ________

05 – FONE: (_____) ____________________ FAX: (_____) _________________
06 – E-MAIL: ____________________________ SITE:

h�p://____________________
07 – BANCO/CÓDIGO: ______________________ N° CONTA: _____________

08 – AGÊNCIA/CÓDIGO: __________________________ PRAÇA: ___________
09 – NOME E CPF DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

___________________________________________
10 – NOME E CPF DA PESSOA PARA CONTATO E INFORMAÇÃO SOBRE A COTAÇÃO

E/OU REPRESENTANTE NESTA PRAÇA: ________________________ FONE:
____________

11 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ___________________________________
12 - PRAZO DE ENTREGA:__________________________

13 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES  CONTIDAS NO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019”

__________________________________
Assinatura iden�ficada da licitante
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MODELO DE DECLARAÇÕES

A Empresa ___________________________________inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)

_______________________________________, portador da Carteira de Iden�dade _________________ e do CPF
nº _______________________, par�cipante do Pregão Eletrônico nº 33/2019 da Fundação Universidade Federal

de Mato Grosso do Sul, DECLARA que:

a) (     ) Está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital.

b) (     ) Cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;

c) (     ) Até a presente data inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) ( ) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição

e) (     ) Cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
CLT.

f) (     ) Para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Cons�tuição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em sua cadeia
produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

g) (   ) Os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.

h) (     ) 1- a proposta apresentada para par�cipar do Pregão Eletrônico acima
especificado foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discu�do ou recebido de qualquer outro par�cipante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico acima especificado, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa; 2- a intenção de apresentar a proposta elaborada para par�cipar do
Pregão Eletrônico acima especificado não foi informada, discu�da ou recebida de
qualquer outro par�cipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima
especificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 3- que não tentou, por
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qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
par�cipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima especificado quanto
a par�cipar ou não da referida licitação; 4- que o conteúdo da proposta
apresentada para par�cipar do Pregão Eletrônico acima especificado não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discu�do com
qualquer outro par�cipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico acima
especificado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 5- que o
conteúdo da proposta apresentada para par�cipar do Pregão Eletrônico acima
especificado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discu�do ou recebido de qualquer integrante da Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul antes da abertura oficial das propostas; e 6- que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

i) (     ) Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 1- tem total ciência e conhecimento que esta licitação se trata de Sistema de
Registro de Preços; 2- que tem conhecimento de que os preços por ele fornecidos
e posteriormente registrados nesta Ata ficarão válidos para o Órgão por um
período de 12 meses; 3- que, tem ciência do ar�go 7º do Decreto 3931/2001: “A
existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições”. 4- que tem
conhecimento total do conteúdo da Minuta da Ata de Registro de Preços anexa ao
Edital e total concordância com seus termos. 5- que está plenamente ciente do
teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

Data e Local

TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A empresa ________________________________________________________-inscrita no CNPJ/MF sob o número
__________________________________, concorda plenamente com os termos e conteúdo da Ata de Registro de

Preços, referente ao Pregão Eletrônico – SRP n°   33/2019, e declara que tomou conhecimento do (s) item (ns)
através dos Termos de Adjudicação e de Homologação no site www.comprasgovernamentais.gov.br e assume toda
a responsabilidade sobre o fornecimento do material ali especificado, de acordo com o estabelecido em Ata pela

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

Data e Local
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Obs.¹ Ao u�lizar os modelos da UFMS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 15/05/2019, às 16:11, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1238843 e o código CRC CB14C534.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.038563/2018-45 SEI nº 1238843

Criado por helder.silva, versão 4 por helder.silva em 15/05/2019 16:11:36.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23104.038563/2018-45

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - BENS E MATERIAIS

(Deverá constar na proposta a descrição completa, marca e garantia, por item).

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID Valor Unitário Valor Total
01 Unidade
02
...

Valor da proposta R$: __________________ (em valores numéricos e por extenso).

Na proposta de preço estão inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto,
inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas,
transportes, garan�a, e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

Informações bancárias para pagamento
Banco (Nome e Número): ______________________

Agência: ______________________
Conta: ______________________

(local) ,             / /2019

_________________________________________

Carimbo / Assinatura licitante

Obs.¹ Ao u�lizar os modelos da UFMS, subs�tuir os �mbres pelos da empresa licitante.

Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).
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Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
Administrador, em 15/05/2019, às 16:14, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1238851 e o código CRC 802A1E84.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.038563/2018-45 SEI nº 1238851

Criado por helder.silva, versão 3 por helder.silva em 15/05/2019 16:14:02.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.038563/2018-45

ANEXO IV - ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° __/____ - MINUTA

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, com sede na Av. Costa e
Silva, s/nº, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, conforme delegação de atribuição objeto da
Portaria n. º 130, de 08/02/2017, inscrito no CPF sob o nº 024.985.168-75, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº 33/2019, publicada no ...... de ...../...../2019, processo administra�vo nº
23104.038563/2018-45, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 
quan�dade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Aquisição
de material permanente: aparelhos de telecomunicações; aparelhos eletrodomés�cos; áudio,
vídeo e foto e afins, para atender às previsões 2018/2019 da UFMS , especificado(s) no(s)
item(ns) .......... do .......... Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 33/2019, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

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

Item
do TR Especificação Marca (se exigida

no edital)
Modelo (se exigido

no edital) Unidade Quan�dade Valor
Unitário

Prazo
garan�a ou

validade
1
2
3
...

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
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3.1. O órgão gerenciador será a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL.

3.2. São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

ITEM Unidade de Fornecimento QTD Total UASG
1 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141
4 UNIDADE 4 UFMS 154054 e 160141
6 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141

10 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141
14 CONJUNTO 10 UFMS 154054 e 160141
45 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141
54 UNIDADE 2 UFMS 154054 e 160141
63 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141
64 UNIDADE 2 UFMS 154054 e 160141
68 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141

101 UNIDADE 10 UFMS 154054 e 160141
105 UNIDADE 1 UFMS 154054 e 160141
110 UNIDADE 2 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
111 UNIDADE 1 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
112 UNIDADE 10 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
113 UNIDADE 1 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
114 UNIDADE 2 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
115 UNIDADE 2 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
116 UNIDADE 1 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
117 UNIDADE 1 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
118 UNIDADE 3 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
119 UNIDADE 10 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
120 UNIDADE 20 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
121 UNIDADE 2 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
122 UNIDADE 3 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
123 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
124 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
125 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
126 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
127 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
128 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
129 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
130 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
131 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
132 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
133 UNIDADE 3 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
134 UNIDADE 4 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
135 UNIDADE 3 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
136 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
137 UNIDADE 4 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
138 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
139 UNIDADE 1 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
140 UNIDADE 2 158133 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ
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141 UNIDADE 1 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
142 UNIDADE 1 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
143 UNIDADE 4 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
144 UNIDADE 4 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
145 UNIDADE 2 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
146 UNIDADE 10 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
147 UNIDADE 20 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
148 UNIDADE 30 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
149 UNIDADE 20 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
150 UNIDADE 20 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
151 UNIDADE 1 158318 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS CEDRO
152 UNIDADE 5 158358 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por
qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não tenha par�cipado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo
para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras esferas federa�vas, fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.

4.1.2. O pedido de autorização para adesão a Ata de Registro de Preços ao órgão
gestor devem ser encaminhados exclusivamente pela funcionalidade de Gestão de Ata de
Registro de Preços do SIASG.

4.1.3. A unidade gestora da Ata de Registro de preços responderá ao pedido de
adesão em até 5 dias úteis após a ciência do pedido enviado pela UASG requerente.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou en�dade, a 50% (cinquenta por cento) dos quan�ta�vos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos par�cipantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro
do quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que
eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já
des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 
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4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor 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 as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá
efe�var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata
de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a
prorrogação do prazo para efe�vação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata,
desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r do(a)
assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.

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

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado
por mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em)
a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

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

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

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

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

6.7.2. não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).
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6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

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

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X,
do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito
às contratações dos órgãos par�cipantes, caso no qual caberá ao respec�vo órgão
par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do
Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via digital, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos par�cipantes.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)

Obs. Minuta assinada pelo(a) servidor(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Helder Nobre de Oliveira Silva,
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Administrador, em 24/07/2019, às 10:26, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1377429 e o código CRC 677DB467.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.038563/2018-45 SEI nº 1377429

Criado por helder.silva, versão 3 por helder.silva em 24/07/2019 10:24:21.
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