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MINISTERIO DA EDUCAQAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO Ne 157/2018
(SRP)

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio de seu pregoeiro, designado pela

Portaria nfi 86.604, de 01 de Novembro de 2017, torna publico para conhecimento dos
interessados, que realizara Licitagao na Modalidade PREGAO ELETRONICO, do Tipo
Menor Prego Global Por Grupo e Menor Prego Unitario, para o REGISTRO DE

PREQOS PARA AQUISIQAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA DIVERSOS
SETORES DA UFSM, especificados no item 2, pelo periodo de 12 (doze) meses, a
partir da data de homologagao da presente licitagao, de acordo com o que prescreve
a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteragoes posteriores, e em conformidade com o Decreto 5.450, de 31 de maio de
2005, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto 8.250 de 23 de
maio de 2014, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014. Instrugao Normativa N9 03 de 26 de abril de
2018.

DATA: 14/09/2018

HORARIO: 09:00 horas (horario de Brasilia).

LOCAL: www.comprasqovernamentais.Qov.br

UASG: 153164

1.1. A presente licitagao visa o registro, em ata, dos pregos dos itens iicitados,
nas quantidades expressas na listagem anexa ao presente deste Edital, tendo em
vista o que consta do Processo n-. 23081.038697/2018-71.

2. DO OBJETO DA LICITAQAO

2.1. Esta licitagao tern por objeto o REGISTRO DE PREQOS PARA
AQUJSIQAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA DIVERSOS SETORES DA
UFSM, constantes no Termo de Referenda, em anexo ao presente Edital, que faz
parte deste Edital, como se aqui estivesse transcrito.

2.1.1. As quantidades constantes da relagao anexa serao fornecidas
pela Licitante Vencedora, relativas a cada item, mediante a emissao da Nota de
Empenho, de acordo com o disposto neste Edital e condigoes expressas na proposta,
atraves de fornecimento parcial, de acordo com as necessidades da Unidade
Solicitante da UFSM.

2.2. A licitante vencedora devera prestar garantia pelo prazo constante no item.
Para os itens onde nao consta prazo de garantia devera ser considerado o prazo
minimo de 60 (sessenta) meses a partir da instalagao/entrega do produto.
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2.3. A assistencia tecnica, durante o prazo de garantia dos produtdfe*

ser prestada no local onde o mesmo estiver instalado, sem onus para a UFSM.

2.3.1. O termino do reparo nao podera ultrapassar o prazo de 72 (setenta

e duas) horas, apos o chamado da UFSM, inclusive quando o mesmo implicar troca
de componentes.

iVf

2.3.2. Quando por questoes tecnicas e/ou operacionais a garantia tiver
que ser prestada em outro local, o deslocamento sera de responsabilidade da licitante
vencedora, sem onus a UFSM.

2.4. A licitante vencedora nao podera transferir a terceiros o objeto licitado.

2.5. A cor e o material de revestimento de cada item sera definida por ocasiao
da emissao do empenho, conforme catalogo disponibilizado pela licitante vencedora.

2.6. OBRIGAQOES DA LICITANTE VENCEDORA

2.6.1. Apos a homologagao da presente licitagao, a(s) licitante(s)
vencedora(s) devera(ao) apresentar, UM CATALOGO TECNICO ESPECIFICO com
todos os itens homologados, com as seguintes informagoes:

I) llustragoes (imagens) dos produtos ofertados
II) Numero do item no Termo de Referenda do Pregao
III) Cartela de cores dos produtos ofertados.
IV) Indicagao do produto que esta sendo ofertado no catalogo.

2.6.2. O catalogo solicitado no subitem 2.6.1 deste edital devera ser
apresentado com urn padrao de qualidade aceitavel e de facil visualizagao e
identificagao dos itens, contendo especificagoes tecnicas detalhadas do fabricante e
que comprove atender o descrito no edital. Os licitantes que apresentarem catalogos
incompletos poderao ter sua proposta desclassificada. O catalogo devera ser
apresentado no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados apos a
homologagao do presente pregao, sob pena de aplicagao das penalidades previstas
neste edital.

2.6.3. No momento da entrega dos produtos, os mesmos devem ser
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,
que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegao durante o
transporte e o armazenamento.

3. DAS CONDIQOES PARA PARTICIPAQAO

3.1. Poderao participar deste Pregao os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratagao que atenderem a todas as exigencias constantes
deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante devera estar cadastrada no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores -SICAF, na forma da Lei.

3.3. Como condigao de participagao da presente licitagao, a licitante, NAO
devera:

A) Possuir em seu quadro societario nenhum Servidor Publico Federal,
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salvo na forma executada no Inciso X do artigo n° 117 da Lei 8.112/90.

B) Possuir em seu quadra, atuando de forma direta ou indireta, nenhum
servidor ou dirigente da UFSM, conforme dispoe o Inciso III do artigo 9° da Lei
8.666/93.

3.4. Para participar do presente edital a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao e
que sua proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento
convocatorio.

3.5. Nao sera permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, de interessados que se encontrem sob faldncia, concordata,
concurso de credores, dissolugao e liquidagao, de consorcio de empresas, qualquer
que seja sua forma de constituigao, estando tambem abrangidos pela proibigao
aqueles que tenham sido punidos com suspensao do direito de licitar e contratar com
a Administragao Publica, ou declarados inidoneos para licitar ou contratar com a
Administragao Publica. O pregoeiro verificara online a ocorrencia de registro de
penalidades junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CE1S, Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativas - CNJ, Lista de inidoneos do TCU e Sistema de Cadastro de
Fornecedores -SICAF.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuigao da chave de identificagao e da
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, no si'tio:
www.comDrasaovernamentais.aov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependera de registro atualizado, bem
como a sua manutengao, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-
SICAF.

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu
representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou a UFSM responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da licitante e a presungao de sua capacidade tecnica para
realizagao das transagoes inerentes a este pregao eletrfinico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de pregos dar-se-a pela utilizagao de
senha privativa da licitante, a partir da publicagao do edital, ate as 09:00 (nove) horas
do dia 14/09/2018, horario de Brasilia, exclusivamente, por meio de sistema
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5.1.1. Ate a abertura da sessao, a licitante podera retirar oirfewbaEÿjic-er'
proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante sera responsavel pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema ou a UFSM responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. A licitante podera acompanhar as operates no sistema eletronico durante
o processo licitatorio, responsabilizando-se pelo onus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

5.4. A PROPOSTA DEVERA CONTER:

5.4.1. O Prego unitario e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.4.1.1. As propostas analisadas serao as incluidas exclusivamente
no sitio das compras governamentais. Propostas impressas nao serao
consideradas.

5.4.2. Citar a marca para cada item cotado, no sistema compras
governamentais, nao sendo aceito outra forma de envio.

5.4.2.1. As propostas apresentadas que nao identificarem a marca
do produto ofertado, poderao ser desclassificadas.

5.4.3. Especificagao clara do objeto de acordo com o Termo de Referenda
em anexo ao presente Edital.

5.4.4. Nos pregos de cada produto deverao estar incluidos,
obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidences.

5.4.5. Na cotagao de pregos unitarios serao aceitos ate 04 (quatro) digitos
apos a virgula.

5.4.6. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aqueias que nao estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.4.7. A desclassificagao da proposta sera fundamentada, registrada e
acompanhada em tempo, no sistema eletronico.

6. DA ABERTURA DA SESSAO E DA FORMULAQAO DOS LANCES

6.1. A partir das 09:00 (nove) horas do dia 14/09/2018 inicia a sessao publica
do Pregao Eletronico n. 157/2018, com a divulgagao das Propostas de Pregos
recebidas e irn'cio da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto
n.2.450, publicado no D.O.U. de 01-06-2005.

6.2. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
pregoeiro, sendo que somente estas participarao da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente
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informada, peio sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverao ser ofertados para o valor unitario do item.

6.4. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.5.1. Durante a fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados
pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a 20 segundos.

6.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 6.5.1. deste
edital serao descartados automaticamente pelo sistema.

6.6. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao da licitante.

6.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregao, se o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuarao sendo recebidos, sem prejuizos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10)
minutos, a sessao do pregao eletronico sera suspensa e tera reimcio somente apos
comunicagao expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. Apos o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor nao for
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou ate 5% (cinco
por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte
forma:

6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos apos a convocagao, apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.10.2. No caso de equivaldncia dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresa de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 6.10 deste edital, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.11. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, a criterio do pregoeiro, apos o que transcorrera periodo de tempo de ate trinta
(30) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12. Apos o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o pregoeiro
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podera encaminhar, peto sistema eletronico, contraproposta a licit;

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposti
criterio de julgamento, nao se admitindo negociar condigoes diferentj
previstas neste edital.

7. DO JULGAMENTO E ACE1TAQAO DAS PROPOSTAS

7.1. Apos a negociagao, caso o menor prego ofertado seja superior ao maximo
admitido pela UFSM, o mesmo nao sera aceito.

7.2. Caso nao se realize lance, sera verificado a conformidade entre a proposta

de menor prego e o valor estimado para a contratagao, respeitado o estabelecido no
subitem 7.1 deste edital.

7.3. Para julgamento e classificagao das propostas sera adotado o criterio do
Menor prego Global Por Grupos e Menor Prego Unitario, observados as
especificagoes constantes no Termo de Referenda em anexo do presente Pregao.

a) Os itens 09 e 11 do Termo de Referenda formam o Grupo 01. Para esses
itens sera utilizado o criterio menor prego global por grupos.

b) Para os demais itens do Termo de Referenda sera utilizado o criterio do
menor prego unitario

7.3.1. A licitante detentora do melhor lance para todos os itens do Termo
de Referenda devera apresentar, por ocasiao da solicitagao do pregoeiro, via chat, os
seguintes documentos:

A) Laudo Tecnico de atendimento a NR 17 (ergonomia) do Ministerio
do Trabalho devidamente assinado por profissional competente, acrescido de ART
(anotagao de responsabilidade tecnica) ou RRT {registro de responsabilidade tecnica),

para todos os itens do Termo de Referenda.

B) Certificado de conformidade com a NBR 14006: moveis escolares,
cadeiras e mesas para conjunto aluno individual, respeitadas todas as normas
subsequentes necessarias as sua aplicagao, conforme descrigao ABNT-NBR, emitido
por orgao acreditado pelo INMETRO, e observadas as exigencias da Portaria n5 105,
de 06 margo de 2012 para os itens 05, 09 e 11 do Termo de Referencia em anexo
ao presente Edital.

C) Desenhos tecnicos com medidas exatas e descrigao das partes
dos produtos ofertados (indicando componentes, partes e caracterfsticas especificas)
para todos os itens do Termo de Referencia.

7.3.1.1. Os documentos solicitados no subitem 7.3.1 deste edital,
deverao ser digitalizados no sitio comprasgovernamentais, nos prazos estabelecidos
pelo pregoeiro, via chat.

7.3.2. Para o julgamento e classificagao das propostas o pregoeiro podera
convocar as licitantes para o envio do anexo, contendo os catdlogos tecnicos dos
itens ofertados, onde devera confer fotos e especificagoes tecnicas detalhadas do
fabricante e que comprove atendimento do descrito no edital. Os licitantes que
apresentarem catalogos incompletos poderao ter sua proposta desclassificada. O
prazo maximo para o envio dos mesmos sera informado pelo pregoeiro, via chat. Caso
a licitante nao cumpra o prazo estabelecido pelo pregoeiro, sua proposta podera ser
desclassificada.



*2-1h o

VI</FS*

7.3.3. Como condigao de aceitagao, o pregoeiro podera solicitar, via chat,

que a licitante detentora do melhor lance faga a demonstragao dos mobiliarios para a

equipe tecnica da unidade solicitante da UFSM no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, apos a solicitagao do pregoeiro. Caso a licitante nao realize a demonstragao

dos mobiliarios solicitados nos prazos estabelecidos sera desclassificada a sua
proposta.

7.3.3.1. O produto demonstrado e aceito ficara na instituigao ate o
cumprimento final da obrigagao. Apos esse prazo, a licitante vencedora devera
recolher o material no prazo maximo de 30 dias, caso contrario a UFSM dara o destino
que melhor convir.

7.4. Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 6.10.1. deste edital, serao convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 6.10. deste edital, na ordem
classificatoria, para o exercfcio do mesmo direito.

7.5. Na hipotese da nao-contratagao nos termos previstos nos subitens
anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

7.6. Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante nao atender as exigences
habilitatorias, o Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao, ate a apuragao de uma proposta que
atenda as especificagoes deste edital.

7.7. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagao
ao estimado para a contratagao e verificara a habilitagao da licitante, conforme
disposto no item 8 deste Edital.

7.8. A indicagao do lance da vencedora, a classificagao dos lances
apresentados e demais informagoes relativas a sessao publica do Pregao constarao
na ata divulgada no sistema eletronico, sem prejufzo das demais formas de
publicidade previstas na legislagao pertinente.

8. DA HABILITAQAO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser
declarada vencedora, devera proceder da seguinte maneira:

8.1.1. Apresentar os documentos elencados neste subitem, digitalizados
no sitio comprasgovernamentais, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apos
a fase de aceitagao, sob pena de decair do direito a habilitagao.

OBS: Os documentos digitalizados no sitio comprasgovernamentais, deverao
ser apresentados em original ou copia autenticada no prazo de ate 03 (tres) dias uteis,
a contar da data da homologagao do pregao.

I.Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, emitido pela Justiga
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do Trabalho. A validagao da certidao, apresentada pela licitante, sera vWicada
line, pelo pregoeiro, na fase de habilitagao. 3*ÿ2
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8.1.1.1 Os documentos elencados a seguir serao verificados
pelo pregoeiro, mediante consulta on line:

A) A Licitante devera estar com documentos validos no SICAF, nos
niveis I, II e III.

B) Declaragao de Inexistencia de fato superveniente.

C) Declaragao de cumprimento do disposto no Inciso XXXIII, do art. 7°

da Constituigao Federal.

D) Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta.

E) Declaragao de nao utilizagao de trabalho degradante ou forgado.

F) Declaragao de Acessibilidade.

8.1.1.2 Os documentos referentes as alineas “B”, “C” , “D” e, “E
“e “F” serao incluidos pela licitante em campo proprio do sistema eletronico, no
momento do envio.

8.2. No caso de participagao de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
na presente licitagao, estas serao HABILITADAS mesmo que apresentarem alguma
restrigao na comprovagao de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua
situagao devera ser efetuada nos moldes do subitem 8.2.1 deste edital, como
condigao de adjudicagao.

8.2.1 Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal,
as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
criterio da Administragao Publica, para a regularizagao da documentagao, pagamento
ou parceiamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa,

8.2.2. A prorrogagao que se refere o subitem 8.2.1 deste edital devera
ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitagao, devidamente formalizada, devera ser ate a data final do primeiro periodo.

8.2.3. A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto no
subitem 8.2.1 deste edital, implicara decadencia do direito a contratagao, sem prejufzo
das sangoes previstas no art. 81 da Lei no 8.666. de 21 de iunho de 1993. sendo
facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para a contratagao, ou revogagao da licitagao.

9. DA HOMOLOGAQAO DA LICITAQAO

9.1, O prazo da homologagao da presente licitagao sera no maximo 15
(quinze) dias, contados a partir da data da adjudicagao da presente licitagao.

9.2. No momento da homologagao, o ordenador de despesa convocara para o
registro dos licitantes que aceitarem o objeto da presente licitagao com pregos iguais
aos da licitante vencedora na sequencia da classificagao do certame.
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9.2.1. Sera concedido um prazo nao inferior a 24 {vinte e quatro) horas
para as licitantes com propostas nao recusadas manifestarem interesse na intengao

de participar no cadastro reserva.

9.3. O registro referente ao subitem 9.2 deste edital tern por objetivo a
formagao de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento peto
primeiro colocado da ata, nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n.
7.892/2013, alterado pelo Decreto n. 8.250/2014.

9.4. Apos a homologagao, o objeto especificado no item 2 deste Editai sera
deferido a licitante vencedora mediante Nota de Empenho.

10. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAQAO DO EDITAL

10.1. Ate tres (03) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao
processo licitatorio, exclusivamente por meio eletrdnico, via internet, no seguinte
enderego: pregao@ufsm.br.

10.2. Ate dois (02) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica, qualquer pessoa podera impugnar o Pregao.

10.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petigao no prazo de vinte e quatro
horas.

10.4. Acolhida a petigao contra o Edital, sera definida e publicada nova data
para a realizagao do certame.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATES

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao
publica, de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua
intengao de recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de tres (03) dias para
apresentagao das razoes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para, querendo, apresentarem contra-razoes em igual prazo, que comegara
a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

11.2. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12. DA FORMALIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

12.1. A Ata da realizagao do Pregao Eletrdnico, publicada no sitio:
www.comDrasaovernamentais.aov.br. tera efeito de compromisso de fornecimento nas
condigoes e prazo estipuiados no Edital.

12.1.1. O Registro de Pregos sera formalizado mediante a assinatura
do Termo de Registro de Pregos, conforme modelo no Anexo 01 deste Edital. O
Termo de Registro de Pregos devera ser enviado pelas licitantes vencedoras apos a
homologagao do pregao.
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12.1.2. A Licitante vencedora apos a homologagao do preg&Qÿÿgvaÿ.

imediatamente, enviar o referido Termo de Registro de Pregos devidamente
preenchido, assinado e datado, atraves do e-mail: pregao@ufsm.br. O termo remeticio
via e-maii, devera ser apresentado em original ou copia autenticada no prazo de ate

03 (tres) dias uteis.

12.2. A existencia de pregos registrados nao assegura ao licitante o direito ao
fornecimento do objeto, podendo a Administragao, se assim entender, promover nova
licitagao especifica para aquisigao dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao
fornecedor com prego registrado o fornecimento em igualdade de condigoes.

13. DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS.

13.1. Os recursos orgamentarios, para fazer frente as despesas da presente
licitagao serao alocados quando da emissao de Notas de Empenho, em caso de
necessidade de aquisigao, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado mediante a apresentagao da Nota Fiscal,

devidamente certificada, acusando o recebimento, por parte do responsavel pelo
orgao solicitante/UFSM. O prazo para pagamento sera de no maximo 30 (trinta) dias a
partir da data de sua entrega na UFSM, desde que nao haja impedimento legal.

14.2. O pagamento sera atualizado monetariamente pela variagao INPC/IBGE,
ocorrida no periodo, a partir da data do prazo final do adimplemento da obrigagao ate
o efetivo pagamento.

15. DAS PENALIDADES

15.1. As penalidades contratuais sao as previstas no artigo 72 da Lei
10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005.

15.2. A multa em caso de atraso na entrega dos produtos solicitados sera de
0,5% (cinco decimos por cento) ao dia sobre o valor do produto nao entregue.

15.2.1. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto
licitado se nao fornecer o produto a partir do 1e (primeiro) dia apos o prazo estipulado
no item 16.5 do Edital.

15.3. A Multa em caso de inadimplemento da licitante vencedora sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor empenhado que, requisitado, deixar de ser entregue.

15.3.1. A licitante vencedora sera considerada inadimplente se a partir
do 15e {decimo quinto) dia da nao entrega do produto, apos o prazo estipulado no item
16.5 deste Edital.

15.3.2. A licitante vencedora tambem sera considerada inadimplente se
nao cumprir com as condigoes estipuladas no Termo de Referenda em anexo ao
presente edital.

16. DAS DISPOSIQOES GERAIS

16.1. A Universidade, por interesse publico justificado, e reservado o direito de
revogar este Registro de Pregos, nos termos da legislagao, sem que caiba aos
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participantes, direito a reclamagao ou indenizagao.

16.2. A simples participagao nessa licitagao implica na aceitagao plena e

incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido "in albis", o
prazo estabelecido no art. 41, § 2e da Lei 8.666/93.

16.3. Serao concedidas adesoes ao presente reglstro de pregos ate o
qufntuplo do quantitative de cada item registrado na ata de registro de pregos,
respeitadas as condigoes estabelecidas no Decreto n. 7.892, de 23 de janeiro de
2013, alterado pelo Decreto 8.250 de 23 de maio de 2014.

16.4. Os produtos objetos dessa licitagao sao destinados aos cinco Campi da

UFSM e deverao ser entregues nos locais determinados pelo Campus que realizar o
empenho, em horario de expediente externo da UFSM, da seguinte forma:

I) Para produtos destinados ao Campus Santa Maria/RS e ao Campus
Silveira Martins/RS: na Divisao de Patrimdnio, localizada no Campus
Universitario, bairro Camobi, cidade de Santa Maria/RS, tel. 55-3220-8374.

II) Para produtos destinados ao Campus de Cachoeira do Sui: na
Avenida Presidente Vargas, 1958, Bloco B, Bairro Santo Antonio, Cachoeira do
Sul/RS, tel. 51-3722-3237.

Ill) Para os produtos destinados ao Campus Frederico Westphalen:
na Unha Sete de Setembro s/ns, BR 386 Km 40, Frederico Westphalen/RS tel.
55-3744-8964

IV) Para os produtos destinados ao Campus Palmeira das Missoes:
Av. Independdncia nB 3751, Bairro Vista Alegre, Palmeira das Missoes /RS, tel.
55-3742-8800

16.4.1. Para os equipamentos que necessitarem montagem e instalagao,
estas deverao ser realizadas pela licitante vencedora, sem onus para a UFSM. O
pagamento somente ocorrera apos a montagem/instalagao dos equipamentos,

16.5. O prazo de fomecimento total dos produtos, obieto de cada Nota de
Empenho. nao podera exceder 30 (trinta) dias a contar do recebimento do mesmo. O
prazo indicado pela unidade solicitante para a entrega parcelada do objeto
empenhado devera ser rigorosamente observado, sujeitando a licitante vencedora as
cominagoes previstas no presente Edital.

16.6. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, aoos a fase
de lances. Se o pregao nao for homologado ate este prazo, a proposta perdera sua
vigencia.

16.7. Apos a homologagao do presente pregao, a licitante vencedora obriga-se
a manter sua proposta pelo prazo de vigencia do Registro de Pregos, indicada no
“caput” deste Edital.

16.8. Nao havera reajuste de pregos durante a vigencia do Registro de Pregos,
de que trata o presente Edital.
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16.9. O produto fornecido fora das especificagoes ficara sujeito a
substituigao pelo fornecedor, sem qualquer onus para a Universidade.

16.10. As condigoes e pregos acolhidos na proposta aceita serao irreverstveis,

na forma determinada pelo Edital.

16.11. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo de vigencia
do Registro de Pregos, as condigoes de qualificagao e habiiitagao exigidas no ato
convocatorio.

ledial

16.12. No caso e nao haver expediente no dia marcado para a realizagao esta
licitagao, a mesma sera realizada no primeiro dia util subsequente, mantidas todas as
demais condigoes.

16.13. Em atendimento a Lei n9. 12.846/2013, para a participagao neste
certame, nenhuma das partes podera oferecer dar ou se comprometer a dar a quern
quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern quer que seja, tanto
por conta propria quanto atraves de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
especie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao sob as leis de qualquer pais,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste certame, ou de outra forma
que nao relacionada a este certame, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.14. As duvidas e inadimplencia serao resolvidas no foro da Justiga Federal
no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria.

16.15. Informagoes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento
do objeto desta licitagao, serao solicitados ao pregoeiro, exclusivamente atraves do
enderego eletronico: pregao@ufsm.br

16.16. As copias originais ou autenticadas dos documentos solicitados neste
edital deverao ser remetidas para o seguinte enderego:

Universidade Federal de Santa Maria
CNPJ: 95.591.764/0001-05
Departamento de Material e Patrimonio
Av. Roraima, 1.000
Campus Universitario - 6g andar - sala 666
CEP 97105-900 - Santa Maria - RS

Santa Maria - RS, 16 de agosto de 2018.

Jayme Worst
Coordenador de Licitagoes
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ANEXO 01

TERMO DE REGISTRO DE PREQOS

EmpresaPelo presente a

CNPJ

estabelecida a Rua/

CEP em

concorda plenamente com o Edital e os

termos da Ata de Realizagao do Pregao Eletronico constante no sitio do

comprasgovernamentais.gov.br, referente ao Pregao Eletronico n® / Processo

n« / JUFSM, como se aqui estivesse transcrito.

Em / /2018.

Assinatura
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Data da Emissao: 31/08/2018157 / 2018Process©,,: 23081.038697/2018-71 Pregao SRP

Abertura: Dia: 14/09/2018

Objeto Resumido:

Modalldade de Julgamento :Menor Prego

Hora: 09:00:00

Quantidade Prego Unitdrio Prego TotalCatalogo UnidadeItem Especificagao

3.000,00UnidadeCadeira universit&ria estofada com suporte para livros e prancheta escamoteavel para
destros e/ou canhotos com as seguintes especificagoes:

Estrutura:
Estrutura do tipo 4 p6s confeccionada em tubo de ago mecanico redondo curvado medindo
20mm de diametro x1,2 mm unidos por duas barras paralelas em tubo oblongo com 16mm

x 30mm x 1,2mm ou redondo 20mm de di&metro x 1,2 mm, soldados pelo sistema
soldadas MIG conferindo acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com
pintura eletrost&ica epdxi po na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em
nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixagao do assento com
parafusos com rosea m&rica e porcas garras na madeira, Na parte inferior da travessa
porta livro soldada a estrutura em arramado 1/4.
Estofados:
Encosto:
Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente

com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resistencia mecanica. Provida de superficie

estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de
ligagao ao assento atraues de lamina de ago com no minimo 80 mm de largura x 6,35 mm
de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.
Assento:
Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resistencia mecanica. Provida de superficie estofada em
espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo
do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:
Revestimento nas opgoes: tecido 100% poliester e ou material sintetico semi-couro
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
Brago:
Estrutura interna fabricado em ago macigo, curvado com soldas & base do brago em barra
chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta

texturizado. Dotado de mecanismo metalico escamote&vel para fixagao de prancheta em
MDF de 18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metalicas encravadas
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Quantidade Prego Unitario Prego TotalCatalogo UnidadeItem Especificagao

internamente, permitindo maior estabilidade e resistencia. Dimensbes aproximadas
(tolerancia 5%) de 240mm x 360mmx 18mm. Mecanismo instalado no lado direito.
Medidas aproximadas (tolerbncia 5%):

Altura: 900 mm Largura: 650 mm Profundidade: 700 mm
Largura do Encosto: 450 mm Altura do Encosto: 420 mm
Largura do Assento: 470 mm Altura do Assento: 470 mm Profundidade do Assento: 460
mm.
A cor e o material de revestimento deverao ser definidas na emissao do empenho.
Da quantidade solicitada no empenho dever6 ser fornecida 10% de cadeiras para canhotos.

2.000,00Unidade2 Cadeira universitaria estofada com suporte para livros e prancheta fixa para destros e/ou

canhotos com as seguintes especificagoes:
Estrutura:
Estrutura do tipo 4 pes confeccionada em tubo de ago mecÿnico redondo curvado medindo
20mm de di&metro x1, 2mm unidos porduas barras paralelas em tubo oblongo com 16mm

x 30mm x 1,2 mm ou redondo 20mm de diametro x1,2 mm, soldados pelo sistema
soldadas MIG conferindo acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com
pintura eletrostatica epoxi pb na cor preta curada em estufa a 250° graus, sapatas em
nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Fixagao do assento com
parafusos com rosea metrica e porcas garras na madeira. Na parte inferior da travessa

porta livro soldada a estrutura em arramado XU.
Estofados:
Encosto:
Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente
com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resistencia mecanica. Provida de superficie
estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Haste de
ligagao ao assento atraves de lamina de ago com no mi'nimo 80 mm de largura x 6,35 mm
de espessura com acabamento em polipropileno. Carenagem em polipropileno texturizado
preto que dispensam o uso de perfil.
Assento:
Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resistencia mecanica. Provida de superficie estofada em
espuma injetada de 60 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo
do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

Revestimento:
Revestimento nas opgoes: tecido 100% poliester e ou material sintetico simi-couro dublado
com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.
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Quantidade Prego Uniterio Prego TotalCatalogo UnidadeItem Especificagao

Brago:
Estrutura interna fabricado em ago macigo, curvado com soldas a base do brago em barra
chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano jnjetado integral-skim cor preta

texturizado.
Para prancheta fixa: Dotado de mecanismo metdlico para fixagao de prancheta em MDF de

18 mm com perfil de PVC nas bordas, com buchas metalicas encravadas internamente,

permitindo maior estabilidade e resistdncia. Dimensoes aproximadas (tolerancia 5%) de
240mm x 360mm x 18mm. Mecanismo instalado no lado direito.
Medidas aproximadas (tolerancia 5%):
Altura: 900 mm Largura: 650 mm Profundidade: 700 mm
Largura do Encosto: 450 mm Altura do Encosto: 420 mm
Largura do Assento: 470 mm Altura do Assento: 470 mm Profundidade do Assento: 460
mm.
A cor e o material de revestimento deverao ser definidos na emissao do empenho.

Da quantidade solicitada no empenho devera ser fornecida 10% de cadeiras para canhotos.

3 Cadeira uniuersitSria com suporte para livros e prancheta escamote&uel para destros e/ou
canhotos com as seguintes especificagoes:
A prancheta deve ser fabricada em ABS injetado com contra-tampo tambem injetado em
polipropileno nas dimensoes 590 mm de comprimento por 350 mm de largura
aproximadamente. Tampo e contra-tampo devem ser encaixados urn no outro por meio de 5

encaixes e fixados por meio de um parafuso para plastico abragando entre eles a estrutura

de suporte do conjunto. A altura da prancheta ao chao na regiao de apoio do cotovelo deve

ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinagao em torno de 10°
com o piano horizontal a fim de proporcionar maior conforto ergonomico ao usuario.
O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero (PP) injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensoes aproximadas devem ser
465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve
possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos 5x30
para plastico. A altura do assento ate o chao deve ser de 460 mm aproximadamente.
O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensoes aproximadas de 460mm de
largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados,

unido a estrutura metalica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto,

sendo travado por dois pinos fixadores pl&sticos injetados em polipropileno copolimero, na

cor do encosto, dispensando a presenga de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir
furos para ventilagao.

O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolimero virgem pelo processo de
injegao de termoplasticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterals e traseira e

com aberturas para ventilagao na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao

3.000,00Unidade
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porta-livros deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade dere ser de

270mm. Deve acoplar-se ao assento atrav6s de abas que se prolongam da cesta e juntam-
se com a estrutura onde serao fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em
tubos de ago 1010/1020, sendo a base de ligagao do assento e encosto e as pernas com
tubos de secgao oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados.
Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de di&metro e 1,2mm de espessura de
parede que servirao de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua \ÿz deve ser
fabricado em urn tubo 19 mm de diametro e 1,2 mm de espessura de parede. A estrutura
da prancheta deve ser dotada de mecanismo escamoteÿvel.

Estrutura em ago composta por duas laterals no formato de urn trapezio, em tubo de ago

redondo com 25,4mm com parede de 1,5mm, ou tubo de ago do tipo oblongo. Interligadas
com duas barras inferiores de tubo de ago redondo de 22,2mm com parede de 2mm ou
tubo de ago oblongo na mesma espessura, uma barra reta e outra com dobras em angulo

nas extremidades, a pega com dobra e fixada a frente da estrutura para dar espago e
movimentagao aos pes do usuario. Furos nas pegas para encaixe de cinco filetes redondo
macigo de ago com 6,35mm, interligam as pegas na parte inferior da estrutura para
armazenamento de materials. Barra paralela superior perpendicular ao par de trapdzios em
tubo de ago redondo de 22,2mm com parede de 2mm, ou tubo oblongo de mesma
espessura, em formato de "C". Ao final da barra o tubo e prensado para evitar o uso de
ponteira plastica. Dobra em "C" para dar resistencia ao suporte prancheta, quando o
usuario apoiar sobre a prancheta evitando qualquer abertura ou quebra da pega, da suporte

a um pequeno gancho para mochila confeccionado em ago macigo, barra chata de 12,7x

3,18mm. Segunda barra paralela ao par de trapezio em tubo redondo de ago de 25,4mm
com parede de 1,5mm, ou tubo oblongo de mesma espessura, pega unica dobrada para

dar travamento dos trapezios, dar sustentagao ao suporte de assento e ser suporte para
fixar a prancheta.
Todas as pegas da estrutura metalica de\em ser unidas por solda MIG, tratadas em
conjuntos de banhos qufmicos e pintadas com tinta epoxi (po), o que garante protegao

antioxidante e uma maior vda util ao conjunto. AI6m disso todas as pontas dos tubos
devem sercobertas buchas plasticas.
A cor do objeto devsra ser definida na emissao do empenho.
Da quantidade solicitada no empenho devera ser fornecida 10% de cadeiras para canhotos. > cO z

:
Unidade 3.000,004 Cadeira universitaria com suporte para livros e prancheta fixa para destros e/ou canhotos

com as seguintes especificagoes:
A prancheta de\ÿ ser fabricada em ABS injetado com contra-tampo tambbm injetado em

polipropileno nas dimensoes 590 mm de comprimento por 350 mm de largura
aproximadamente. Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no outro por meio de 5
encaixes e fixados por meio de um parafuso para plastico abragando entre eles a estrutura
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de suporte do conjunto. A altura da prancheta ao chao na regiao de apoio do cotovelo deve
ser de aproximadamente 685mm e a mesma deve possuir uma inclinagao em tomo de 10°
com o piano horizontal a fim de proporcionar maior conforto ergondmico ao usuÿrio.

O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero (PP) injetado e mofdado
anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensdes aproximadas devem ser
465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. De\e
possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos 5x30
para plÿstico. A altura do assento ate o chao deve ser de 460mm aproximadamente.
O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensoes aproximadas de 460 mm
de largura por 330 mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos
arredondados, unido a estrutura metalica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior
do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plÿsticos injetados em polipropileno
copolimero, na cor do encosto, dispensando a presenga de rebites ou parafusos. O
encosto deve possuir furos para ventilagao.
O porta-livros de\e ser produzido em polipropileno copolimero virgem pelo processo de
injegao de termopi&sticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterals e traseira e
com aberturas para ventilagao na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros
deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm.
Deve acoplar-se ao assento atraves de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a
estrutura onde serao fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de
ago 1010/1020, sendo a base de ligagao do assento e encosto e as pernas com tubos de
secgao oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados.
Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diametro e 1,2mm de espessura de
parede que servirao de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser
fabricado em urn tubo 19 mm de di&metro e 1,2 mm de espessura de parede.
Estrutura em ago composta por duas laterals no formato de um trapezio, em tubo de ago
redondo com 25,4mm com parede de 1,5mm, ou tubo de ago do tipo oblongo. Interligadas
com duas barras inferiores de tubo de ago redondo de 22,2mm com parede de 2mm ou
tubo de ago oblongo na mesma espessura, uma barra reta e outra com dobras em angulo
nas extremidades, a pega com dobra e fixada a frente da estrutura para dar espago e
movimentagao aos pes do usu&rio. Furos nas pegas para encaixe de cinco filetes redondo
macigo de ago com 6,35mm, interligam as pegas na parte inferior da estrutura para
armazenamento de materiais.
Barra paralela superior perpendicular ao par de trapezios em tubo de ago redondo de
22,2mm com parede de 2mm, ou tubo oblongo de mesma espessura, em formato de MC",
ao final da barra o tubo e prensado para evitar o uso de ponteira plastica. Dobra em "G"
para dar resistencia ao suporte prancheta, quando o usuario apoiar sobre a prancheta
evitando qualquer abertura ou quebra da pega, da suporte a um pequeno gancho para
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mochila confeccionado em ago macigo, barra chata de 12,7x 3,18mm. Segunda barra
paralela ao par de trapÿzio em tubo redondo de ago de 25,4mm com parede de 1,5mm, ou
tubo oblongo de mesma espessura, pega unica dobrada para dar travamento dos trapezios,
dar sustentagao ao suporte de assento e ser suporte para fixar a prancheta.
Todas as pegas da estrutura met&lica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em
conjuntos de banhos qufmicos e pintadas com tinta epoxi (p6), o que garante protegao

antioxidante e uma maior vida util ao conjunto. Alem disso todas as pontas dos tubos
de\ÿm ser cobertas buchas plasticas.
A cor do objeto dever£ ser definida na emissao do empenho.
Da quantidade solicitada no empenho devera ser fornecida 10% de cadeiras para canhotos.

Conjunto5 Carteira e cadeira escolar adulto com as seguintes especificagoes:

Carteira: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com segao
retangular, colunas com barramento duplo em tubo de 20mmx40mm e 20mmx30mm,

chapa #16 (parede 1,50mm de espessura). Travessas inferiores em tubo 20mmx40mm
(parede 1,50mm) e tra\«ssas superiores em tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm). Uma
travsssa sob o porta livros de 20mmx40mm (parede 1,50mm) e outras tres traressas em
tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm) sob o tampo para reforgo de sua parte superior dando
assim maior resistencia a superficie do tampo.

Porta "livros: tipo gradil confeccionado em perfil de ago macigo SAE 1006/1020, com segao
circular de 1A" de diametro, construido por seis pegas transversals e doze longitudinais,
fechamento com abas laterals com altura 55mm e com aba frontal 75mm. Dimensoes:
560mmx350mm e altura em relagao ao piso 650mm. Soldagem dos componentes que
formam a estrutura deverao ser ligados entre si atraves de solda pelo processo MIG em
todas as jungoes. Protegao da superficie com tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aerea o produto e banhado por sistema
spray em varies estÿgios, anticorrosiw e desengraxante. Acabamento com tinta epbxi-po,
hibrida e eletrostatica na cor preta. Fechamento dos topos dos tubos superiores com
ponteiras fixadas estrutura atraves de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em forma
de "L" 20mmx40mm com calgo, nas dimensoes 47mmx20mm fixadas por rebites 4.8x16
com deslizadores fixados a estrutura atraves de encaixe, ambos (inferiores e superiores)

em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura confeccionado em resina pl&stica para
apoio dos pes do usuario em forma de hU", dimensoes 260mmx21,5mmx12mm em
polipropileno, fixados a estrutura atraves de pinos e rebites.
Tampo: em formato retangular em ABS (600mmx450mm) texturizado 4mm de espessura,
bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura nas dimensoes de 45mm de
altura no lado posterior do tampo com redugao para 21mm na parte do contato com o
usuario) com friso para maior resistencia, com nervuras transversals e longitudinais para
reforgo a tragao na parte inferior do tampo e dotado de dois porta lapis e canetas medindo

4.000,00
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180mmx15mmx9mm, uma cavidade para borracha e apontadores medindo
70mmx35mmx9mm e outra para porta copos medindo 70mm diametro por 9mm de
profundidade. Fixados a estrutura atraves de 06 parafusos 6x20 com rosea milimetrica e

sextavados.
Dimensoes totais da carteira: 600mm de largura, 450mm de profundidade e 760mm de
altura.
Cadeira: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com segao
circular de 7/8* de di&metro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 02(dois)
reforgos transversals em tubo % (parede 1,06mm de espessura) soldados na parte inferior
do assento e 04 travessas de reforgo entre as pernas. Pes com ponteiras 7/8 tipo bola.
Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre si atraves de
solda pelo sistema MIG em todas as jungoes. Protegao da superficie com tratamento
especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic”. Em monovia a6rea o
produto e banhado por sistema spray em varies estagios, anticorrosive e desengraxante.
Acabamento com tinta ep6xi-pb, hibrida e eletrostatica na cor preta. Fechamento dos topos
dos tubos (inclusive os p6s) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade,
fixados na estrutura atraves de encaixe.
Assento; dimensoes 400mmx400mmx8mm, sem abas e com curvatura anatomica anterior
e posterior em resina plastica de alto impacto (PP). Altura do assento em relagao ao piso
460mm.
Encosto; dimensoes 410mmx210mmx8mm) em resina plastica (PP) ergondmico. A
espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensao. Fixados a
estrutura por rebites pop de aluminio (4 no assento e 4 no encosto)6.2x25. Altura do
encosto em relagao ao piso 810mm.
A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

6 Carteira escolar adulto para cadeirante com as seguintes especificagoes:
Mesa com estrutura em tubo de ago industrial SAE 1006/1020 25mmx25mm (parede
1,50mm) que compoe a parte superior move! da estrutura que permite o encaixe e a
regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 20mmx40mm (parede
1,20mm) com rebaixo para acoplar porta-canetas. Para fixagao do tampo uma travessa em
tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm) e uma travessa de ferro chato 3/16x 1 1/4. Suporte de
fixagao do tampo em numero de 4(quatro) confeccionados em chapa de ago industrial SAE
1006/1020 com espessura de 1,90mm (chapa #14), com dimensoes de 35mmx25mm,
soldados na estrutura. Base dos p6s em tubo 30mmx50mm (parede 1,50mm), colunas
laterals em barramento duplo em tubo 30mmx30mm (parede 1,06mm). Na parte inferior
travessa fixa para unir os pes em tubo de ago industrial SAE 1006/1020 20mmx30mm
(parede 1,50mm) na horizontal como reforgo da estrutura formando uma pega unica.
Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre si atravÿs de

Unidade 50,00
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solda pelo processo MIG em todas as jungoes. Protegao da superffcie com tratamento
especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aerea o
produto e banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosiw e desengraxante.

Acabamento com tinta epoxi-p6, hfbrida e eletrostÿtica na cor preta. Fechamento dos topos

na parte superior ponteiras 20mmx40mm fixadas atraves de encaixe e rebites 3.2x10 e nas
partes (topos) inferiores com ponteiras 30mmx50mm com calgo fixadas por rebite de
repuxo tipo POP 4,8x16. Na parte superior, lateral ao tampo, protetor de brago em resina
com formato de "IT nas dimensoes: 2 pegas de 320mmx43mmx19mm em cada iado.
Neste protetor um rebaixo para porta canetas nas dimensoes 204mmx20mmx3mm fixadas
por rebite em numero de 8(oito) 3.2x10 em cada Iado. Nas laterais inferiores protetores de
pintura em formato de "IP nas dimensoes 300mmx33mmx12mm de cada Iado. Na travessa
frontal inferior da mesa 2 protetores de pintura em formato de "U" nas dimensoes de
260mmx20mmx12mm e 150mmx20mmx12mml totalizando 670mm, na cor da estrutura,

fixado por pinos e rebites. Sistema de ajuste composto de buchas e mampulos fabricados
em resina plÿstica de alta resistencia. Com o objetivo de que o usuario mantenha uma
melhor postura e atendendo normas de ergonomia. Regulagem de altura em 4 estagios.
Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinagao de ate 7cm
da carteira para melhor ergonomia. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm
de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com
espagamento maximo 60mm x 60mm. OBS: Sistema unico de montagem que nao permite
ao usuario a retirar pegas (mampulo de regulagem) sem o auxfiio de ferramentas, mantendo
desta forma a integridade do produto.
Tampo (815mmx650mm) com formato retangular com corte em meia lua para facilitar o
acesso do usuario, confeccionado em compensado multilaminado de 20mm, revestido na
face inferior em lamina de madeira natural (padrao a ser definido na emissao do empenho).
Na face superior revestido em melamfnico (cor a ser definida na emissao do empenho).
Bordas frezadas e lixadas com aplicagao de selador e \ÿrniz PU. Fixagao do tampo atraves

de 7(sete) parafusos mitofix auto-atarraxante 4,8X16 PHP e 3(tres) parafusos 4.8x32 PHP.
Medidas acabadas (toler3ncia 5%): 900mm x 650mm x 20mm. Altura final, como se trata
de um movel AJUSTAVEL sua altura menor e de 640mm e a maior de 810mm.
A cor do objeto devera ser definida na emissao do empenho.

7 Mesa para professor com as seguintes especificagoes:
Mesa com estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com segao
retangular, colunas com barramento duplo em tubo de 20mmx40mm e 20mmx30mm,
chapa #16 (parede 1,50mm de espessura). Travessas inferiores em tubo 20mmx40mm
(parede 1,50mm) e tra\«ssas superiores em tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm), Quatro

tra\«ssas em tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm) sob o tampo para reforgo de sua parte
superior dando assim maior resistencia a superffcie do tampo. Protegao da superffcie com
tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ,,nanoceramic,\ Em
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monovia aerea o produto e banhado por sistema spray em varies est&gios, anticorrosive e
desengraxante.
Acabamento com tinta ep6xi-po, hibrida e eletrostatica na cor preta. Fechamento dos topos

dos tubos superiores com ponteiras fixadas a estrutura atraves de encaixe. Topos inferiores
com ponteiras em forma de "L" 20mmx40mm com calgo, nas dimensoes 47mmx20mm
fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados a estrutura atraves de encaixe, ambos
{inferiores e superiores) em polipropileno 100% injetadas. Protetorde pintura confeccionado
em resina plastica para apoio dos pbs do usucirio em forma de HUH. Dimensoes
260mmx21,5mmx12mm em polipropileno, fixados a estrutura atraves de pinos e rebites.

Travessa frontal de fechamento em MDF de 15 mm de espessura e altura de 30 cm em
relagao ao tampo com revestimento em lamina melarmnica texturizada (cor a ser definida
na emissao do empenho), fixada aos p6s laterals da estrutura.

Tampo: em formato retangular em compensado multilaminado de 18 mm de espessura e

dimensoes de (1400mmx700mm) com revestimento em lamina melarmnica texturizada (cor
a ser definida na emissao do empenho), fixados a estrutura atraves de parafusos 6x20 com
rosea milimetrica e sextavados.
Dimensoes totais da mesa (tolerancia 5%): 1400mm de largura, 700mm de profundidade,

760mm de altura.
A cor do objeto de\«ra ser definida na emissao do empenho.

8 Conjunto professor
Tampo - em MDF de 25 mm medindo 120 mm x 55 mm, painel frontal em MDP de 15mm.
Bordas de acabamento em PVC branco 3mm.
Estrutura - formada por 02 colunas que iigam o tampo aos pes em tubo de ago industrial
medindo 50mm x 30mm em formato retangular. Base dos p6s em tubo 30mm x 30mm em
formato de arco medindo no maximo 700mm com ponteiras em polipropileno urgem na
mesma cor do tampo acompanhando o design dos p6s.
CADEIRA - Com assento e encosto em resina plastica virgem, fabricados pelo processo de

injegao termoplastico, fixados por meio de parafusos auto atarraxantes invisfveis.
ASSENTO - Medindo 400mm x 400mm anatdmico aumentando o conforto, com 04 maos
francesa ao redor da maminha do parafuso para maior durabilidade.
ENCOSTO - Com curvatura anatomica medindo 430mm x 240mm, espessura minima 5mm

com encaixes a estrutura fixados por rebites POP evitando a perda de ponteiras/parafusos
para seguranga do usuario. Espessura minima 5mm.
Estrutura - formada por dois pares de tubo quadrado medindo 25 mm x 25 mm arqueado
com mesmo design dos p6s. Base do assento e interligagao ao encosto em tubo quadrado

20mm x 20mm com curvatura ergonomica para acomodagao, duas barras horizontais para
sustentagao sob o assento em tubo 20mm x 20mm. Uma barra horizontal de reforgo em
tubo quadrado medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pes. Base dos pes em tubos quadrado medindo

Conjunto 100,00
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30mm x 30mm na espessura 1,5mm em forma de arco com raio medindo 700,0mm.
Estrutura metalica fabricada em tubo de ago industrial tratados por conjuntos de banhos
quimicos para protegao e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados
atravss do sistema eletrostatico epdxi p6.
SAPATAS - antiderrapantes e tambem com a fungao de protegao da pintura em formato
quadrado acompanhando o design dos pes, medindo 185mm x 30mm x 34mm e 185mm x
30mm x 34mm, fabricadas em poiipropileno, injetadas na mesma cor do assento e encosto
e fixadas a estrutura por meio de rebites galvanizados.
A cor do objeto dever& ser definida na emissao do empenho.

9 Mesa escolar adulto com as seguintes especificagoes:
Carteira: estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com segao
retanguiar, colunas com barramento duplo em tubo de 20mmx40mm e 20mmx30mm,
chapa #16 (parede 1,50mm de espessura). Travessas inferiores em tubo 20mmx40mm
(parede 1,50mm) e travessas superiores em tubo 20mmx20mm {parede 1,06mm). Uma
travessa sob o porta livros de 20mmx40mm (parede 1,50mm) e outras tres travessas em
tubo 20mmx20mm (parede 1,06mm) sob o tampo para reforgo de sua parte superior dando
assim maior resistencia a superficie do tampo.
Porta livros: tipo gradil confeccionado em perfil de ago macigo SAE 1006/1020, com segao
circular de V< de di&metro, construfdo por seis pegas transversals e doze longitudinals,
fechamento com abas laterals com altura 55mm e com aba frontal 75mm. Dimensoes
(tolerancia 5%): 560mmx350mm e altura em relagao ao piso 650mm. Soldagem dos
componentes que formam a estrutura de\erao ser ligados entre si atravds de solda pelo
processo MIG em todas as jungoes. Protegao da superficie com tratamento especial
ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monovia aerea o produto
6 banhado por sistema spray em varios estagios, anticorrosivo e desengraxante.
Acabamento com tinta ep6xi*po, hfbrida e eletrostatica na cor preta. Fechamento dos topos

dos tubos superiores com ponteiras fixadas & estrutura atrav§s de encaixe. Topos inferiores
com ponteiras em forma de "L" 20mmx40mm com calgo, nas dimensoes 47mmx20mm
fixadas por rebites 4.8x16 com desiizadores fixados & estrutura atrau§s de encaixe, ambos
(inferiores e superiores) em poiipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura confeccionado
em resina plastica para apoio dos pes do usuario em forma de "IT, dimensoes
260mmx21,5mmx12mm em poiipropileno, fixados a estrutura atraves de pinos e rebites.
Tampo: em formato retanguiar em ABS (600mmx450mm) texturizado 4mm de espessura,
bordas laterals em alto brilho (abas que enwlusm a estrutura nas dimensoes de 45mm de
altura no lado posterior do tampo com redugao para 21mm na parte do contato com o
usuario) com friso para maior resistencia, com nervuras transversals e longitudinals para
reforgo a tragao na parte inferior do tampo. Fixados a estrutura atraves de 06 parafusos
6x20 com rosea milim&rica e sextavados. Dimensbes totais da carteira (tolerancia 5%);
600mm de largura, 450mm de profundidade, 760mm de altura.

Unidade 2.000,00
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A cor do objeto devsr& ser deflnida na emissao do empenho.

10 Cadeira estofada com as seguintes especificagoes:
Estrutura; Confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com segao circular de
7/8" de diametro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 02(dois) reforgos
transM3rsais em tubo 3A (parede 1,06mm de espessura) soldados na parte inferior do
assento e 02 travessas de reforgo entre as pernas. Pes com ponteiras 7/8 tipo bola.
Estrutura do encosto em formato tipo U invertido. Soldagem dos componentes que formam
a estrutura deverao ser ligados entre si atrav§s de solda pelo sistema MIG em todas as
jungoes. Protegao da superffcie com tratamento especial ecologicamente correto
denominado sistema "nanoceramic". Em monovia abrea o produto e banhado por sistema
spray em varios estagios, anticorrosiw e desengraxante. Acabamento com tinta ep6xi-po,
htorida e efetrost&tica, na cor preta. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pes)

com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura atraves de
encaixe.
Encosto: Encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 10 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resistencia mecanica, provida de superffcie estofada em
espuma injetada de 40 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3.
Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensado prensado a quente
com laminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14 mm de
espessura, porcas garras embutidas com alta resistencia mecanica, provida de superffcie
estofada em espuma injetada de 40 mm de espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte
inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o
uso de perfil.
Revestimento: Revestimento nas opgoes: tecido 100% poliester ou material sintÿtico semi-
couro dublado com espessura laminada de 8 mm e densidade de 28 Kg/m3.
Medidas aproximadas (tolerancia 5%):
Altura: 900 mm Largura: 650 mm Profundidade: 700 mm
Largura do Encosto: 450 mm Altura do Encosto: 420 mm
Largura do Assento: 470 mm Altura do Assento: 470 mm Profundidade do Assento: 460

mm.
A cor e o material de re\estimento deverao ser definidos na emissao do empenho.

11 Cadeira escolar adulto com as seguintes especificagoes:
Estrutura confeccionada em tubo de ago industrial SAE 1006/1020, com segao circular de
7/8" de diametro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 02(dois) reforgos

transrersais em tubo 3A (parede 1,06mm de espessura) soldados na parte inferior do
assento e 04 travessas de reforgo entre as pernas. Pds com ponteiras 7/8 tipo bola.
Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverao ser ligados entre si atraves de

Unidade 4.000,00
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solda pelo sistema MIG em todas as jungoes. Protegao da superficie com tratamento
especial ecologicamente correto denominado sistema "nanoceramic". Em monova adrea o

produto 6 banhado por sistema spray em varies estagios, anticorrosi\a e desengraxante.

Acabamento com tinta epoxi-p6, hibrida e eletrost&tica, na cor preta. Fechamento dos
topos dos tubos (inclusive os p6s) com ponteiras em polipropileno injetado de alta
densidade, fixados na estrutura atraves de encaixe.
Assento: dimensoes (400x400x8mm) sem abas e com curvatura anatomica anterior e
posterior em resina plastica de alto impacto (PP). Altura do assento em relagao ao piso
460mm.
Encosto: dimensoes (410x210x8mm) em resina plastica (PP) ergonomico. A espessura do

assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensao. Fixados a estrutura por rebites
pop de alumfnio (4 no assento e 4 no encosto)6.2x25. Altura do encosto em relagao ao
piso 880mm.
A cor do objeto devara ser definida na emissao do empenho.

12 Cadeira fixa em polipropileno, com estrutura em forma de trapezio - EMPILHAVEL:
Assento e encosto conformado anatomicamente injetado em resina de polipropileno
pigmentado estrutural de grande resistencia mecanica e facil limpeza. Encosto com fixagao
direta a estrutura metalica atravas de engate na propria pega dispensa o uso de parafusos
e mantem a continuidade do design. Assento e encosto com 3 detalhes em depressao
(sulcos) com profundidade de 2,5 mm e 10 mm de largura. Encosto plastico com tres

nervuras na parte posterior com 7 mm de altura e 2,5 mm de espessura distantes 36 mm
entre si. Dimensoes aproximadas do assento (tolerancia 5%): largura de 470 mm e
profundidade de 480 mm.
Dimensoes aproximadas do encosto (toler&ncia 5%): largura de 470 mm e altura de 355
mm.
Estrutura fixa continua fabricada em tubo de ago cur\ado com diametro de 14 mm e
espessura de 1,90 mm, totalmente soldada pos sistema MIG e acabamento de superficie
pintado. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi po com
pre-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), re\«stindo totalmente a estrutura com pelicula

de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistencia a agentes quimicos.
Estrutura continua, suporte de encosto de laterais devÿrao ser a mesma pega (tubo) sem
emendas ou soldas. Laterais em forma proxima a de urn trapezio fechado (parte superior
menor que a inferior). Fixagao do assento na parte posterior atravÿs de dois parafusos com
cabega fenda Philips e rosea especial para plasticos. Parte frontal do assento fixado
atraves de dois ganchos plasticos provenientes do prdprio assento. Deslizadores injetados
em polipropileno.
A cor do objeto dever& ser definida na emissao do empenho.
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23479.G03360/20IS-80.PROCESSO N*N°18/2018-
CONTRATANTE - Universidade federal do So! u Sudeste do Para:
CONTRATADO: protestor EMANOhL JOSE AUOUSTO REBELO
(jONQALVES: Professor Substitute do Magisferio Superior:
VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagara so CONTRA!ADO a
retribuicao mensai equivalent* a rernunerai/ao que c paga ao titular do
cargo de Assistente A. Nivel L em Regime de 40 (quarenta) boras;
PERIODO - 10/08/2018 A 08/03/2019; FUNDAMENTO LEGAL -
Lei n" 8.745/93 e o Edital nc 48/2018; ASSINAM
CONTRATANTE, MAURlLIO DE ABRF.U MONTEIRO e pelo
CONTRATAIX). EMANOHL JOSt AlX.USTO REBELO

GONSALVES.

AVISO DE L1C1TACAO
PREGAO ELETR6NIC0 N' 120/2018 - UASG 153164

N° Processor 23081027308201882. Objeto: PrEGAO ELETRONICO,
IX) TIPO MENOR PREQO. GLOBAL. PARA A PRESTAeAO DE

SERVINGS DE RF.PROGRAFIA PARA O CAMPUS DA UFSM EM
PALME1RA DAS MISSIES RS Iota! de hens Ltcitados: 1. Edital.
23/08/2018 das OShOO as 12h00 e das 13h00 as |7h00 Endereso: Av
Roraima. 5 .000 Campus Unive/sit&rio, Camobi, • Santa Mana/RS ou
www.comprasgovernanienlais.gov.br/edital/ 153164-5-001 20-20 58
Entrega das Propostas. a partir de 23/08/2018 as 08h00 no site
www.coinprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/09/2018 as

09h00 no site wwvv.corfiprasnet.gov.br. Inibrmapfies Gerais: O edital
estara disponivel em site.utsna.br .

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGAO ELETRONICO .V 164/2018

Comunicamo* a rcabertura de prairo da !icita*;ao supraeitada,
processo N° 20418/2017-62. . pubiicada no D.O.U dc 31/07/2018 .
Objeto; Pregao Eletronico - Contratagao de Emprcsa Especializada na

ManutencSo e Recarga de Extintores Novo Edital: 23/08/2018 das
lOhOO as 12H00 e dei4h00 as 17h00. Endere<,o. Rua Sena Madurcira,
1500 - Depammer.to de Gestao Contabil SAO PAULO - SPEntrcga
das Propostas: a partir de 10/08/2018 as lOhOO no site

www.comprasnet.gov.br Abertura das Proposing; 04/09/2018, 25

lOhOO no site www.comprasnetgov.br.

Pcla

23479,007496/2018-69.N't9/2018-
CONTRATANTE - Universidade 'federal do $ut e Sudeste do Para:
CONTRATADO: professor RAFAEL DE NAZARL PINTO DUTRA:
Professor Substituto do Magistcrio Superior VENCIMENTO: A
CONTRATANTE pagara ao CONTRATAIX! a retribuiqao mensai
equivalente a remunera?3o que e paga ao titular do cargo de Auxiiiar
A. Nivel 1. em Regime dc 40 (quarenta) horas; PERIODO -
53/08/2018 A ] 3/08/2019: FUNDAMENTO LEGAL - Lei n"

8.745/93 c 0 Edital nn 73/2018; ASSINAM - Pda CONTRATANTE,

MAURlLIO DE ABRHJ MONTEIRO e pelo CONTRATADO.
RAFAEL DE NA2ARE PINTO DUTRA.

N1'PROCESSOCLEiBSOM CARLOS ALVES CABRAL
Prcgoeiro

(SIDEC - 22/08/2018> 153031-i5250-2018NE800755
JAVMF. WORST

Coordenador de Lfeita?oes

(StASGnet - 22/08/2018) 153I64-15238-2018NE801977 AVISO DE REABERTLRA DE PRAZO
PREGAO ELETR6NICO N* 179/2018

Comunicaraos a reabertura 4a iicitaÿao supracitada,
pubiicada no D.O.U de 09/08/2018 .Objeto: Pregao Eletronico -
Eventual aquisiÿao de filtro de Purificaÿao c Unirfade Piltrante para u

Laboratbrio de Bromatologia , Campus Baixada SanbstaEncrega das
Propostas; a partir de 09/08/2018 as lOhOO no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas; 20/08/20[9. as
09h00 no site www.conjprasnet.gov.br.

DT; —«*

mm/ÿ; 23479.006789/2018-29,N‘20/20!8-
CONTRATANTE •Universidade Federal do Sul c Sudeste do Pari;

CONTRATADO: professors LAIS DE CARVALHO FARIA LIMA
LOPES; Professors Substituta do Magisfeno Superior,
VENCIMENTO: A CONTRA!ANTE pagari ao CONTRATADO a
retribuigao mensa! equjvaiente 2 temuneraqao que £ paga ao titular do
cargo dc Assistente A. Nivel i, em Regime de 40 (quarenta) Koras;
PER(OIX) - 16/08/2018 A 16/08 2019; RJNDAMENTO LEGAL -
Le< n" 8.745/93 e 0 Edital n“ 47/2018; ASSINAM
CONTRATANTE, MAURtLfO DF, ABREU MONTEIRO e peia
CONTRAT.ADA. L#\IS DE CARVALHO FARIA LIMA LOPES.

PROCESSO N“

MARIANA TAKFUCHl FONSECA
J’regoeira

(SIDEC - 22/08.2018) 15303M5250-2018NE800755

RETIFICACAO

/A'*****-'

m

Pela
JiMi

No ExtratO de Termo Aditivo N* 3 '2015 publicado no D.O.
de 19/07/2018 , S«?ao 3, Pag 53. Onde sc te: EXTRATO DE
TERMO ADITrVO N*3J20!S- UASG 153031 Leia-se : EXTRATO
DF TERMO ADITrVO ND3/2018 -UASG 153031AVISO DE REVOGACAO

PREGAO ELETROVICO N* 134/2018

PROCESSO 23479.001785/2018-54,N*21.2018-
CON'lRAlANTE - Universidade federal do Sul e Sudeste do Pari;

CONTRATADO: professor THIAGO ALAN GUEDES SABLNO:
Professor Substituto do Magistcrio Superior; VENCIMENTO: A
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a retribufeao mensai
equivalente a remttneragao que c paga ao titular do cargo de
Assistente A, Nivel 1. em Regime de 41) (quarenta) boras; PERIODO

- !6/08/20!8 A !6/08/2019: FUNDAMENTO LEGAL - Lei n"

8.745/93 e 0 Edital n" 38/2018; ASSINAM - Pela CONTRATANTE.
MAURlLIO DE ABREU MONTEIRO e pelo CONTRATADO.
THL\Gt.) ALAN GUEDES SAB[NO.

Nu

(SICON - 22/08/2018) 15303 i - 15250-2018NES00755

CAMPUS OSASCO
Fica revogada a Sicitaqao stipracitada, referentt ao processo

N° 23081034986201800. Objeto: PregSo Eletronico - ReGISTRO DE
PRECOS PARA SERVING DE LLMTEZA E DESENTUPLMFNTO
DF REDES DE ESGOTO E FOSSA SEPTICA PARA OS CAMPI
DA UFSM EM SANTA MARLA, FREDKRLCO WESTPHALEN,
PALMEIRA DAS MISSELS f CACHOE1RA DO SUL

IAYME WORST
f/oordenador Das Licitacdes

(SIDEC - 22/08/2018) 15 3164-15238-2018NES0197?

AVISO DE REVOGACAO
PREGAO ELETR6NICO Ntf 135/2018

Fica revogada a licitaeao supracitada, referente ao processo
N° 23081007993205 802. Objeto: Pregao Eletrdnico - REGISTRO DF
PRECOS PARA AQUISECAO DE COMPUTADORES E
EQUIPAMENTOS DF INFORMATICA, dcstinados a diversos
setores da UFSM

EXTRATO Dt CONVtNTO V 130/2018

Na ProcMiO; 23089 030136/2018-54 Convemada: CNPJ:
00.280.273/0001-3? Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. Objeto:
A conveniada podera oierecer ofairtunidades de estagio nao
obrigatorio aos estutlaules da UNITESP - Campus Osaseo, que
dcsenvolverao, obrigatoriamente, ativtdades relacionadas aos sens
respccrivos cursos. Fsindamento Legal: Artigo 116 da Lei 8.666/93-
Vigcnda: 15/08/2018 a 14/08/2023. Data dc Assinatura: 15/08/2018

PROC;ESSO 23479OO1789/2018-32.N“22 2018-
CONTRATANTE - Universidade Federal do Sul t Sudeste do Para;
CONTRATADO: professor CLEITON LOPES CABRAL: Professor
Substituto do Magisferio Superior. VENCIMENTO: A
CONTRATANTE pagara ao CONTRATAIX) a retribuieao mensai
equivalente d. remuneraeao que e paga ao titular do cargo de Adjumo
A, Nivel 1. ent Regime de 40 (quarenta) horas; PERIODO -
20/08/2018 A 20/08/2019; FUNDAMENTO LEGAL - Lei n"
8.745/93 c 0 Edital tC 38/2018; ASSINAM - Pela CONTRATANTE,
MAURiUO DE ABREU MONTEIRO e pelo CONTRATADO,

CLEITON LOPES CABRAL.

N*

4*

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE
DO PARA

EXTRATOS DE CONTRATOS

23479 002023-/2018-75.N:*t5/2018-
CONTRATANTE - Universidade Federal do Sir! e Sudeste do Pari;

CONTRATADO professor JOSE CHARLES MORAES DE
OLIVEIRA' Professor Substituto do Magistcrio Superior;
VENCIMENTO: A CONTRATANTE pagara ao CONTR/VTADO a

retnbmeao mensai equivalente a remuneraeao que e paga ao titular do
cargo de Assistentc A, Nivel 1. em Regime de 40 (quarenta) boras;

PERIODO - 01/08/2018 A 01 09/2019; FUNDAMENTO LEGAL -
Lei n” 8.745/93 e 0 Edital n' 56/2018; ASSINAM
CONTRATANTE. 1DLLMA SANTIAGO DA SILVA e pelo
CONTRATADO, JOSE CHARLES MORAES DE OLIVEIRA.

PROCESSO N° EXTRATO DE CONTR.ATO V 9/2018 - UASG 158718
JAYME WORST

Conrdenader Da< Lieit&f&s N1- Processo; 2347900297520J899. Regime de ExceuQsiii: Empreicada
por Preqo Global. RDC ELETRONICO N° 1/2018. Cuntratante
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL L -SUDESTE DO PARA -
UNIFHSSPA. CNPJ Contratado: 21938940000104. Conriatado ;

MEPPE CONSTRUCOES ELRELI -Objeto: Contrataq2o de empress
especidizuda para construvao da primeira etapa da obra “complexo de
saude animal“ no campus de Xinguaia, d3 Universidade Federal do
Sul c Sudeste do Para. Fundamento Legal: Lei nc 12.462'Tt e Lei n°
8.666/93. Vigenesa: 214)8/2018 a" 20/11/2019. Valor Total:
RS2.263.307.28 Foote: 8!K8000000 - 2018NE800635 Data de
Assmatura: 21/08/20IS.

(SIDEC - 22/08/2018) 153:64-15238-2018NE801977

AVISO DE REVOGACAO
PREGAO ELETRANICO N" 144/201S

I'ela
Fica revogada a lieitaqao itupraoitada, referenle ao processo

N° 23081035550201S20. Objeto; Pregao Eletronico - ReGISTRO DE
PRECOS PARA AQU1SICAO DE MOBILL\JRIO DE ESCRiTdRJO
E LOUSA DIGITAL PA.RA DIM-RSOS SETORES DA UFSM 23479.004295/2018-18,PROCESSON't6/2018-

CONTRATANTE - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pari;
CONTRATADO professors SUEI.LEN NASCfMENTO DOS
SANTOS: Professors Substjtuta do Magistcrio Superior,
VENCIMENTO; A CONTRATANTE pagan) ao CONTRATADO a

retribufeao mensai equivalente a remuneragao que e paga ao titular do
cargo de Assistentc A., Nivel I, em Regime de 40 (quarenta) boras:
PERIODO - 07/08/2018 A 30/03-7019; FUNDAMENTO LEGAL -
Lei n" 8.745/93 e o Edital r.° 43/2018; ASSINAM
CONTRATANTE, MAURlLIO DE ABREU MONTEIRO e pela
CONTRATADA, SUELLCN NASCIMEN'TO DOS SANTOS

N*

JAYME WORST
Coordcnador dc Licitaÿifes

(SIDEC - 22/08.7018) 1 53 (64-15238-2018NE801977

UNrVFRSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

EXTRATO DE JNEX1GIBILIDADE DE IJCTTACAO
.V 54/2018 - UASG 153031

(SICON - 22/08/2018) 158718-26448-2018NE800005

AVISO DE LICJTACAO
PREGAO ELFvTRftNICO V 417018 - UASG 158718

Nl> Processo: 23479003608201811. Objeto: Aquisieao de
Equipamenros de Processametuos de Dados para atendcr a
demarida do Curso de Jomalismo do institute de 6'iencias Sociais
Aphcatlas - ICSA.. Total de Hens Licitados: 12. Edital: 23/08/201S
das O8h30 as llb30 t das 14h30 as 17h30. Endcrc?o: Q Folhe 3!

Quadra 7
www.comprasgovemamentais.gov.br/edital/! 5871Z-$-00041 -20 1 S.
Entrega das Proposfas; a partir de 23/08/2018 as 0Sh30 no site
w'a’.vv.comprasnet.gov.bc. Abertura das Propostas: 05/09/2018 as
08h30 no site www.comprasnet.gov.br Informafoes Gerais: .

RAIMUN1X) NONATO SANTOS DA SILVA
Prcgoeiro

Feia

23479.005480-2018-11.N°17/2018-
CONTRATANTE • Universidade Federal do Sul e Sudeste do Para;

CONTRATADO. professor HERMESON CARNEIRQ RODRIGUES:
Professor Substituto dc Magistcrio Superior; VENCIMENTO; A
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a retribufeao mensai
equivalente a remuneraq3o que 6 paga ao titular do cargo de
Assistentc A, Nivel 1, eiti Regime de 40 (quarenta) boras: PERIODO
- 08/08/2018 A 08/08/2019; FUNDAMENTO LEGAL - I.ei n'
8 745/93 e o Edila! n' 44/2018; ASSINAM - Peh CONTRy\TANTE,

MAURlLIO DE ABREU MONTEIRO e pelo CONTRATADO,
HERMF.SON CARNE1RO RODRIGUES

PROCESSO N'“N° Processo: 23089 356T201800 .
laboratArio Total de kens Licitados:
IncisoIda Lei rtp 8.666de 2i/OfiYf 993., Justiflcativa; Produto destinado a
projeto de pesqmsa declaraÿo de Inexicibilidade em 21/08/2018,
SILMÿ\RA SOUZA DE SIQUEIRA. Diretora do
AdmiiiiStraÿao do Campus Sao Paulo. Rarificaÿao em !
ROSANA FlORLNl PUCCINI Diretora do Campus Sio Paulo Valor
Global; RS 7!.191.55. CNPJ CONTRATADA : 63 067.904/0005-88
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRJA DE
PRODUTOS PARA BIOTF.CNOUXilA LT D.

Objeto: Aqujsfeao de reagentes para
00023. Fundamento Legal: Art 25", Lote Espeiual. Maraba/PA OU

2I]%/2(UR

(SlASGnet - 21/08/2018) 158718-26448-2018NE80M05(SIDEC - 22/08/2018) 15303 1-15250-2018NE800108

Doeurnerito assinado digitalmente confomie MP n° 2 200-2 de 24/08/2001, que institu: a
Infraestrutitra de Chaves Publicas Brasileiri - ICP-Btasil.

Este docuruenio pode ser veriricado no endereÿo eletronico http:/rivww.jn.gov.br/airtenticidadc.hP5il.
pelo codigo 05302018082300057


