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DITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2018 

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – DSAD 

 

A Finep – Financiadora de Estudos e Projetos torna público, para ciência dos interessados, que por 

intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria DGES nº 125/2017, realizará licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, em regime de empreitada por preço unitário, no modo de 

disputa aberto. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, que será assessorado pela sua equipe de apoio e 

encontra-se fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e Decreto 8.945/2016 e, subsidiariamente, na Lei nº 

10.520/02, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/05, na Lei Complementar nº 123/06 e outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame, bem como nas condições estabelecidas neste Edital. 

 

São partes integrantes do Edital os seguintes anexos: 

- Termo de Referência – Anexo I;  

- Planilha de Preços – Anexo II; 

- Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III;  

- Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo IV; 

- Minuta de contrato – Anexo V. 

 

1. DO OBJETO 

Registro de preços para futura aquisição de produtos de almoxarifado para a Finep. 
 

1.1. As especificações e condições do objeto desta licitação encontram-se no Termo de Referência – 

Anexo I deste Edital. 

1.2. Em caso de discordância entre as especificações do objeto descritas no Portal de Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as últimas. 

1.3. A licitação será dividida em 108 (cento e oito) itens, reunidos em 06 (seis) grupos e o item 

104 (cento e quatro) que será processado separadamente, conforme descrito abaixo e na tabela 

constante do Termo de Referência. 

a) Itens 01 a 65 que formarão o Grupo 01, no valor de R$ 84.956,20 (oitenta e quatro 

mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos); 

b) Itens 66 a 69 que formarão o Grupo 02, no valor de R$ 25.653,80 (vinte e cinco mil, 

seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), sendo este grupo exclusivo para 

ME/EPP; 
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c) Itens 70 a 77 que formarão o Grupo 03, no valor de R$ 149.445,00 (cento e quarenta 

e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais); 

d) Itens 78 a 97 que formarão o Grupo 04, no valor de R$ 28.249,89 (vinte e oito mil, 

duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo este grupo exclusivo 

para ME/EPP; 

e) Itens 98 a 103 que formarão o Grupo 05, no valor de R$ 121.165,20 (cento e vinte e 

um mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos); 

f) Item 104 que será licitado separadamente, no valor de R$ 3.304,00 (três mil, trezentos e 

quatro reais), sendo este item exclusivo para ME/EPP; 

g) Itens 105 a 108 que formarão o Grupo 06, no valor de R$ 7.820,55 (sete mil, 

oitocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este grupo exclusivo para 

ME/EPP. 

1.4. Poderão sagrar-se vencedoras até 07 (sete) licitantes. 

1.5. O valor estimado global para esta contratação é de R$ 420.594,64 (quatrocentos e vinte mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 

 

2.      DO ENDEREÇO, DATA, HORÁRIO e PRAZOS DO CERTAME 

2.1. ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. UASG: 365001 

2.3. DATA DA SESSÃO: 14/12/2018 às 10:00 horas (horário de Brasília – DF). 

2.4. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Até a data de 11/12/2018; 

2.5. IMPUGNAÇÃO: Até a data de 11/12/2018. 

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador desse Registro de Preços será a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

– UASG: 365001. 

a) A execução do objeto será realizada em conformidade com o Termo de Referência. 

3.2. Não há órgãos participantes nesse Registro de Preços. 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Para a participação nesta licitação é necessário que o interessado esteja previamente credenciado no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido 

pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar deste pregão deverão dispor de 

chave de identificação e de senha, obtidas junto ao Portal de Compras Governamentais, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

4.1.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou à Finep responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

4.1.3. A Licitante deve estar apta para encaminhar propostas, por meio eletrônico, até o momento de 

abertura da sessão pública, sendo de sua inteira responsabilidade os documentos encaminhados 

durante a sessão eletrônica, inclusive quanto aos documentos que não estiverem devidamente 

assinados. 

4.2.  Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

4.2.1. Em relação aos grupos 02, 04, 06 e o item 104, a participação é exclusiva a Licitantes 

qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.3. Além dos casos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, não poderão participar da licitação, 

isoladamente ou em consórcio: 

a) Empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do disposto no art. 37 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 7º da Lei 

nº 10.520/02 ou que constem do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), 

acessível por meio do Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br); 

b) Empresas cujo Objeto/Finalidade de seu Contrato/Estatuto Social sejam incompatíveis com objeto 

deste certame; 

c) Empresas que constem do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, disponível no Portal do CNJ 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d)  Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

e)  Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 

em comum; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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f)  Fundações de qualquer natureza, tendo em vista a finalidade prevista no art. 62, parágrafo único, da 

Lei nº 10.406/02, Código Civil Brasileiro;  

g)  Associações de qualquer natureza, inclusive Institutos, salvo se houver compatibilidade estatutária 

com o objeto desta licitação;  

h) Empresas em que seus administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem 

o quadro técnico empregado na execução do serviço, possuam familiar (cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor 

de cargo comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010; 

i)  Pessoas Físicas ou Jurídicas que constem na Relação de Inabilitados ou na Relação de Inidôneos do 

TCU; 

j) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da 

Lei nº 9.605/98; 

k) Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; e 

l) Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5. DA VISTORIA 

5.1. Não haverá vistoria ao local da execução do serviço. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. A Licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e 

horário marcados para abertura da sessão. 

6.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

6.1.2. A proposta remetida pelo sistema deverá consignar expressamente o valor total para o objeto, 

conforme modelo apresentado no Anexo II, em moeda corrente nacional, que constituirá a 

única e completa remuneração, sendo observadas rigorosamente as especificações constantes do 

Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

6.1.2.1. Sobre o preço acima ofertado não serão aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título, direto ou 

indireto, omitidos da proposta, uma vez que se considera que tal valor já engloba o lucro, além de 

todos os custos dos serviços, que venham a incidir sobre a prestação dos serviços, e quaisquer 

outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto licitado. 

6.1.2.2. A Licitante deverá levar em consideração para a formulação de sua proposta, que a tributação 

incidirá sobre o valor total executado do objeto, ou seja, sobre o valor total da Nota Fiscal. 

6.2. As Licitantes, no ato de envio de suas propostas, devem encaminhar, de forma virtual, utilizando a 

funcionalidade existente no sistema de pregão eletrônico, as seguintes declarações e outras que 

porventura sejam legalmente exigíveis: 
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6.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

6.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

6.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

6.2.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

6.2.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

6.2.6. que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. 

6.3. A declaração falsa relativa a quaisquer documentos estipulados neste Edital e seus anexos sujeitará a 

Licitante às sanções previstas neste Edital. 

6.4. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

6.4.1. Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importa desclassificação da proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

6.4.2. Até a abertura da sessão, as Licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

6.4.3 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 

conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar 

por mais de um dia. 

6.4.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às Licitantes 

informando a data prevista para o início da oferta de lances. 

6.5. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do dia do 

recebimento da mesma. 

6.5.1. Caso não conste na proposta o prazo acima, esta será considerada válida pelo referido período. 

6.6. No caso de sociedades optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, devem ser observadas as 

orientações dispostas nos subitens a seguir: 

6.6.1. A Licitante optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de vedação prevista no artigo 17 

da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal condição se, com o valor 

ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato e, independente do valor da 

proposta, caso não tenham excedido o limite da receita bruta anual no ano-calendário anterior. 
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6.6.2. Se a Licitante optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma vez sendo contratado deverá 

providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no 

prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.6.3. Não serão aceitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato fundamentados na 

alteração de regime tributário mencionado nos subitens 6.6.1 e 6.6.2 deste Edital, devendo o 

Contratado arcar com eventuais custos decorrentes desta alteração. 

6.7. A Licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 

eletrônico, reconhecendo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.3. Cabe à 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 qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Somente serão classificadas as propostas das Licitantes que atenderem aos requisitos deste Edital e 

seus anexos. 

8.2. Na hipótese da desclassificação de proposta, a ocorrência será registrada no sistema, sendo 

devidamente fundamentada pelo Pregoeiro. 

8.3. Será desclassificada a proposta que não apresentar a quantidade total informada no Termo de 

Referência – Anexo I deste Edital, ou ainda apresentar proposta inexequível. 

8.3.1. Consideram-se propostas manifestamente inexequíveis aquelas que comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

8.4. As Licitantes cujas propostas tenham sido classificadas participarão da disputa de lances no pregão 

eletrônico. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. A abertura da sessão pública deste pregão se dará no endereço, data e horário informados no item 2 

deste Edital. 

9.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as Licitantes. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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9.2.1. Após a abertura da sessão pública, o Pregoeiro poderá suspendê-la, adiá-la ou reabri-la a qualquer 

momento, informando previamente as Licitantes por meio do Compras Governamentais. 

9.3. Iniciada a etapa competitiva, as Licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. O lance deverá ser ofertado pelo valor 

total do item. 

9.4. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

9.5. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas será realizado sorteio a ser agendado pelo pregoeiro. 

9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.6.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às 

penalidades constantes neste Edital. 

9.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

9.8. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível às Licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro sua 

atuação no certame, quando possível, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.8.1. Se a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do pregão 

será suspensa e será reiniciada somente após comunicação expressa às participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

9.9. Se o sistema do pregão eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de 

todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 

retomado somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

9.10. Serão de inteira responsabilidade da Licitante quaisquer problemas operacionais em seu sistema, 

bem como o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas no sistema, inclusive no que tange o subitem anterior. 

9.11. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência 

de 1 a 30 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

9.12. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de 

lances. 

9.13. Ao final da fase de lances, não será admitido nos preços o fracionamento de centavo que ultrapassar 

duas casas decimais, desprezando-se sumariamente a fração remanescente. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

10.1. A participação nesta licitação para os grupos 02, 04, 06 e o item 104 é exclusiva à microempresas 

e empresas de pequeno porte, e os demais entes abarcados pela Lei Complementar nº 123, de 2006.  

10.1.1. Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta 

no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, 

objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pela Licitante, relativas ao seu 

último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 

2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP. 

10.1.2. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na 

definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 

aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, sem prejuízo das demais cominações. 

10.2. Havendo a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na disputa dos grupos 01, 

03 e 05, o sistema do Portal de Compras Governamentais fará, quando assim couber, o desempate 

de que trata o art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

10.2.1. Após a fase de lances, nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, e 

desde que este não tiver sido apresentado por empresa beneficiária da Lei Complementar 123/2006, 

o sistema convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada para 

apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob 

pena de preclusão. 

10.2.2. Considerando o disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, o Pregoeiro realizará consulta 

no Portal da Transparência, endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br, 

objetivando verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pela Licitante, relativas ao seu 

último exercício social e ao exercício corrente, até o mês anterior da data da licitação, fixada no item 

2 do edital, se mantém no limite legal que lhe permita essa condição de ME/EPP. 

10.2.3. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por Licitante que não se enquadra na 

definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 

aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Finep pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, sem prejuízo das demais cominações. 

10.3. Recusada a Proposta, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

10.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento licitatório 

prossegue com as demais Licitantes. 

 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante classificada em primeiro lugar, podendo, se 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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for o caso, fazer contraproposta, objetivando obter preço menor, devendo a Licitante se manifestar 

quanto à negociação proposta dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro. 

11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes. 

11.1.2. A negociação será feita com as demais Licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, 

quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento 

estimado. 

11.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item acima não for obtido valor igual ou inferior ao 

orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o Pregoeiro, utilizando a funcionalidade 

“convocação de anexos” existente no Portal de Compras Governamentais, notificará a Licitante 

provisoriamente classificada em primeiro lugar, a encaminhar a Planilha de Preços – Anexo II deste 

Edital, no prazo de 2 (duas) horas, com os respectivos valores readequados, como condição para 

aceitação preliminar da sua proposta. 

12.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da 

Licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

12.1.2. Ocorrendo problemas que inviabilizem o encaminhamento na forma estabelecida no subitem 12.1 

acima, o Pregoeiro poderá solicitar que a Planilha de Preços seja enviada por meio do endereço 

eletrônico pregoeiro@finep.gov.br. 

12.1.3. A Planilha de Preços integrará a Proposta de Preços e deverá ser apresentada, preferencialmente, 

conforme Anexo II deste Edital, observando-se as especificações contidas no Termo de Referência - 

Anexo I deste Edital. 

12.1.4. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas materiais que não alterem a 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

12.1.5. Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou falhas de 

natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos documentos e 

propostas apresentadas pelas Licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 

competitivo desta Licitação. 

12.1.6. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexos” do Portal de Compras Governamentais 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 

estabelecido pelo pregoeiro. 

12.1.6.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao 

Departamento de Contratações e Compras Administrativas – DCAD, situado na Av. República do 

Chile, nº 330, Edifício Ventura Corporate Towers, Torre Oeste, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 

CEP 20.031-170. 
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12.1.7. A Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será 

desclassificada e estará sujeita às sanções previstas neste edital. 

12.2. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade de preço ofertado 

com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

12.2.1. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Finep ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

12.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da 

Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

12.2.3. O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de 

preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem 

necessitem de ajustes aos valores estimados pela Finep. 

12.2.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços 

manifestamente inexequíveis. 

12.2.4.1. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 

de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 

mercado do objeto deste Pregão. 

12.2.4.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no prazo a 

ser definido pelo Pregoeiro. 

12.2.4.3. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro.  

12.2.4.4. Quando a Licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos 3 (três) menores preços 

ofertados, excluída a proposta com o menor valor, para o mesmo item, e a inexequibilidade da 

proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua 

imediata desclassificação, será realizada diligência para aferir a legalidade e exequibilidade da 

proposta. 

12.2.4.4.1. Caso haja apenas 3 (três) participantes na sessão, serão considerados os 2 (dois) maiores preços 

ofertados para a aferição do cálculo acima e sendo apenas 2 (dois) participantes, apenas do 

ofertante do maior preço.  

12.3. O Pregoeiro, visando à celeridade do processo licitatório, poderá solicitar o envio da Planilha de 

Preços readequada relativamente ao último lance ofertado, não somente à empresa melhor 

classificada, mas também a outras Licitantes, sempre respeitando a ordem de classificação após a 

fase de lances.  

12.3.1. A quantidade de Licitantes que poderá ter o envio de sua Planilha de Preços solicitada ficará 

inteiramente a cargo do Pregoeiro. 

12.3.2. A hipótese de adoção do procedimento previsto no subitem 12.3 não pressupõe aceitação das 

propostas que forem solicitadas pelo Pregoeiro, nem tampouco assegura à Licitante direito a 
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qualquer pleito neste sentido. 

12.4. Se a proposta não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital, sem prejuízo da negociação de que trata o § 8º, 

do art. 24, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

13. DA AMOSTRA 

13.1. Não se exigirá a apresentação de amostra. 

 

14. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

14.1. Para fins de habilitação ao certame, a Licitante classificada em primeiro lugar terá de satisfazer os 

requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e 

trabalhista, logo após a aceitação da proposta, devendo ainda cumprir o estabelecido no item 3 deste 

Edital. 

14.2. Se a Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a Licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.  

14.3. Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 

respectiva emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se anexada legislação 

específica para o respectivo aumento. 

14.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

14.5. Será observado o prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro, para o envio dos 

documentos de habilitação complementares. 

14.6. A habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, bem como outras 

ocorrências de impedimento de licitar, serão preferencialmente comprovadas mediante consulta 

junto ao SICAF dos documentos abaixo elencados, devendo ser apresentados durante a sessão do 

pregão, na forma expressa pelo Pregoeiro, os documentos que não constem no SICAF ou que nele 

estejam vencidos.  

 

14.6.1. Para Habilitação Jurídica: 

a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
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aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

f) Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente 

registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

g) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

h) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

i) No caso de procurador, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de mandato, com 

firma reconhecida em cartório, outorgando poderes expressos para que se manifeste pela Licitante 

para formular propostas, interpor ou renunciar a recursos, e demais atos pertinentes à participação 

no certame. 

14.6.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

14.6.2. Para qualificação econômico-financeira: 

a) Comprovação de boa situação financeira da Licitante, verificada por meio dos índices econômicos (LG 

– Liquidez Geral, LC – Liquidez Corrente, SG – Solvência Geral). 

a.1) A Finep se reserva o direito de solicitar a apresentação das Demonstrações Contábeis para fins de 

análise e decisão quanto ao julgamento da qualificação econômico-financeira, sem prejuízo da 

consulta ao SICAF. 

a.2) A Licitante deverá ter resultado igual ou maior do que 1 (um) em todos os índices acima, relativos a 

boa situação financeira. 

a.3) No caso de a Licitante apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices acima, será 

aceita a comprovação de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor da 

contratação a que a Licitante estiver participando. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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a.4) Caso sejam solicitadas as Demonstrações Contábeis mencionadas na alínea “a.1” acima, estas 

deverão ser apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. 

b) Tratando-se de empresa constituída no ano corrente, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura 

(Balanço Inicial), na forma da lei. 

c)  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 último 

exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015) 

 

14.6.3. Para Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 

1.751, de 02/10/2014; 

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 

14.6.4. Para Qualificação Técnica deverão ser apresentados: 

a) Atestado de capacidade técnica ou declaração expedida por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove ter a Licitante prestado os serviços demandados nessa licitação. 

a.1) O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço, e-mail e telefone de contato do atestador, ou 

qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa 

declarante, se for o caso. 

 

15. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  

15.1. Nesta etapa o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da(s) Licitante(s) 

melhor(es) classificada(s). 

15.2. O julgamento dos documentos de habilitação que se refere à Qualificação Técnica será realizado pelo 

Pregoeiro, podendo o mesmo suspender a sessão do pregão para que sejam efetuadas diligências 

e/ou outras providências necessárias, e ainda, valer-se de parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Finep e de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele para orientar sua 

decisão final quanto à aceitação dos documentos. 

15.3. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

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. 

15.4. Os documentos relativos à habilitação, solicitados pelo Pregoeiro, deverão, preferencialmente, ser 

encaminhados por meio da funcionalidade “convocação de anexos”, do Portal de Compras 
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Governamentais.  Não havendo esta possibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar que os documentos 

sejam enviados por meio do endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, devendo estes serem 

apresentados no prazo por ele estipulado, sob pena de inabilitação. 

15.5. Caso a Licitante esteja com algum documento ou informação vencidos ou não atualizados, ser-lhe-á 

assegurado o direito de encaminhar, no prazo concedido pelo Pregoeiro, a documentação atualizada, 

salvo a situação prevista a seguir: 

15.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, a sessão será suspensa para que lhes seja assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa, sem prejuízo do disposto no § 5º, do art. 4º do Decreto nº 8.538/15. 

a) O prazo acima terá início após a divulgação pelo Pregoeiro. 

a.1) A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da Finep, quando requerida pela 

Licitante, mediante apresentação de justificativa. 

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na inabilitação 

da Licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar 

as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito. 

15.6. As Licitantes que detenham medida judicial que as desobrigue da apresentação de qualquer dos 

documentos exigidos neste Edital, deverão apresentar o instrumento que lhes assegure este direito, 

encaminhando o mesmo juntamente com os documentos exigidos no subitem 15.4 e posteriormente 

na forma do subitem 17.1, sob pena de inabilitação. 

15.7. O não envio dos documentos solicitados pelo Pregoeiro no prazo por ele estabelecido será 

considerado como desistência do lance ofertado, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades 

constantes neste Edital. 

15.8. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora. 

 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Após a divulgação da Licitante vencedora deste pregão eletrônico, qualquer Licitante poderá, durante 

o prazo mínimo de 20 (vinte) minutos fixado pelo Pregoeiro, de forma imediata e motivada, 

manifestar sua intenção de recorrer em campo próprio do Portal de Compras Governamentais. 

16.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na decadência do direito de 

recurso. 

16.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

16.2. À Licitante que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro, será concedido o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando as demais Licitantes, 

desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
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começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

16.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16.4. As Licitantes deverão acompanhar, no Portal de Compras Governamentais e/ou site da Finep o 

resultado do julgamento dos recursos para eventual reabertura da sessão pública, se for o caso. 

16.5. A sessão pública do pregão eletrônico somente será concluída depois de declarada a vencedora do 

certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, sem prejuízo 

do estabelecido no subitem 16.4 acima, cabendo às Licitantes permanecerem conectadas ao sistema 

até o final destas etapas. 

16.6. Os recursos porventura interpostos deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, 

no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1. Consoante o § 3º do art. 25 do Decreto nº 5.450/05, deverão ser encaminhados à Finep, à Av. 

República do Chile, nº 330, Edifício Ventura Corporate Towers, Torre Oeste, 10º andar, Centro, Rio 

de Janeiro, RJ, CEP 20.031-170, em original ou por cópia autenticada, no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis contados da solicitação feita pelo Pregoeiro, podendo o prazo ser prorrogado desde que 

aceito pelo mesmo, os seguintes documentos: 

a) Planilhas de Preços – Anexo II deste Edital; 

b) Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III deste Edital; 

c) Ato constitutivo devidamente atualizado e registrado no órgão competente; 

d) Ato de nomeação ou documento/procuração que a credencie à representação legal de sua empresa; 

e) Demais documentos que tiverem sido exigidos pelo Pregoeiro na sessão do Pregão; 

f) Cópias autenticadas dos documentos dos representantes legais e procuradores. 

17.1.1. Os documentos emitidos pela Licitante deverão estar assinados pelo seu representante legal ou 

procurador. 

17.2. Havendo interposição de recurso, o mesmo será analisado pelo Pregoeiro que se não o acatar, o 

submeterá a autoridade competente, para decisão final e adjudicação do objeto. Se, caso contrário, 

não houver interposição de recurso, ou a manifestação de intenção de recurso não for aceita durante 

a sessão do pregão, caberá ao Pregoeiro a adjudicação. 

17.3. A homologação do resultado e dos procedimentos licitatórios será feita pela autoridade competente 

após a efetivação do que se encontra estabelecido no subitem acima. 

 

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 Homologado o resultado deste Pregão, a Licitante mais bem classificada será convocada para 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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assinatura da Ata de Registro de Preços – Anexo IV, que ocorrerá no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis após a convocação, devendo ser observada as penalidades constantes neste Edital. 

18.1.1. A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço 

Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III. 

18.1.2. O prazo para que a Licitante convocada encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma 

única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep. 

18.1.3. É facultado à Finep, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 

18.2. Para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante deverá apresentar original ou cópia 

autenticada da Carteira de Identidade do Signatário. 

18.3. Será incluído na Ata de Registro de Preços o registro das Licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais ao da Licitante vencedor na sequência da classificação do certame. 

18.3.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação à Licitante melhor classificada. 

18.3.2. Havendo uma ou mais Licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao da Licitante 

vencedora, estas serão classificadas segundo a ordem da última proposta individual apresentada 

durante a fase competitiva. 

18.3.3. Esta ordem de classificação das Licitantes registradas deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada caso a melhor colocada no certame não assine a ata ou tenha seu registro. 

18.4. Os preços registrados da Licitante vencedora serão divulgados no Portal Compras Governamentais e 

ficarão disponibilizados na Finep durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

18.5. Quando a Licitante vencedora não comprovar situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro 

de Preços, não assiná-la e/ou não apresentar os documentos solicitados para a sua formalização, nos 

prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar a licitação, ou convocar outra 

Licitante, observada sempre a ordem de classificação e assim sucessivamente, hipótese em que o 

Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Licitante para obtenção de preço menor, observando-se 

as mesmas regras estabelecidas neste Edital. 

18.6. Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, salvo disposição em contrário.  

18.7. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura. 

18.8. Assinada a Ata de Registro de Preços, a Licitante registrada fica obrigada a executar o objeto que lhe 

foi adjudicado, sempre que solicitado pela Finep, conforme as especificações e condições previstas 

neste Edital, em seus Anexos e na Proposta apresentada, prevalecendo, em caso de divergência, as 

especificações e as condições deste Edital, sob pena de sofrer as sanções previstas na Cláusula DAS 
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PENALIDADES da Ata de Registro de Preços. 

18.9. A Ata de Registro de Preços não obriga a Finep a firmar contratações, podendo ocorrer licitações 

específicas para o objeto deste pregão eletrônico, sendo assegurada à Licitante beneficiária do 

Registro de Preços a preferência na contratação, em igualdade de condições. 

18.10. A Finep realizará pesquisa de mercado periódica para comprovação da vantajosidade de preços da Ata 

de Registro de Preços firmada. 

18.11. A Finep convocará a Licitante vencedora para negociar o preço registrado e adequá-lo ao mercado, 

sempre que verificar que o mesmo encontra-se acima do praticado. 

18.12. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o mesmo poderá solicitar liberação do compromisso assumido, sem aplicação 

da penalidade, se demonstrada e confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 

e desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 

18.12.1. Caberá à Finep deliberar sobre a solicitação, podendo convocar os demais fornecedores para assegurar 

igual oportunidade de negociação, se for o caso. 

18.12.2. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, a Finep deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

18.13. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas neste Edital e 

seus anexos. 

18.14. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso 

do prazo de sua vigência. 

18.15. A Licitante Registrada terá seu registro cancelado pela Finep, quando: 

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas em sua 

Cláusula DAS PENALIDADES; 

II. não apresentar os documentos de contratação ou não assinar o Contrato no prazo estabelecido pela 

Finep, sem justificativa aceitável, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula DAS PENALIDADES 

da Ata de Registro de Preços; 

III. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

IV. sofrer qualquer das sanções previstas no item 21 e contrato anexo a este Edital; 

V. caracterizado ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pela 

Licitante Registrada no processo de assinatura desta Ata de Registro de Preços ou durante sua 

vigência, e apurado pela autoridade competente, por meio do devido processo administrativo e/ou 

judicial; ou 

VI. estiverem presentes razões de interesse público. 

18.15.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I, II, IV, V ou VI do subitem 18.15 
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deste Edital será formalizado por decisão da Autoridade Competente da Finep, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

18.15.2. O disposto no caput do subitem 18.15 aplica-se à(s) Licitante(s) cadastrada(s) no Cadastro de Reserva 

na hipótese de vir(em) a ser convocada(s) pela Finep. 

18.16. A Licitante Registrada bem como a(s) Licitante(s) cadastrada(s) no Cadastro de Reserva poderá(ão) 

solicitar o cancelamento de seu(s) registro/cadastro(s) na ocorrência de fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou de força maior, que venha a prejudicar o cumprimento da Ata, devidamente 

comprovados e justificados. 

18.17. Na hipótese da contratação se der por intermédio de instrumento contratual, a minuta de Contrato que 

vier a ser firmado corresponde ao Anexo V deste Edital. 

18.18. 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 da Licitante vencedora, a descrição do(s) 

item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

19. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

 

20. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

20.1. Após a publicação da homologação do certame no Diário Oficial da União, a Licitante vencedora será 

convocada pela Finep, para assinatura da Minuta de Contrato – Anexo V deste Edital, devendo 

providenciar a sua assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação. 

20.1.1. A convocação se dará através do endereço eletrônico (e-mail) informado na Declaração de Endereço 

Eletrônico e Dados Bancários – Anexo III. 

20.1.2. O prazo para que a Licitante convocada encaminhe o contrato assinado poderá ser prorrogado, uma 

única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Finep. 

20.2. Para fins de assinatura do Contrato, a Licitante deverá apresentar original ou cópia autenticada da 

Carteira de Identidade do Signatário. 

20.3. Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, quando a Licitante vencedora não comprovar 

situação regular no ato da assinatura do Contrato, não assiná-lo e/ou não apresentar os documentos 

solicitados para a contratação, nos prazos estabelecidos, será reservado à Finep o direito de revogar 

a licitação ou convocar outra Licitante. 

20.3.1. A convocação das Licitantes remanescentes será feita na ordem de classificação para assinatura do 

Contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório. 

20.4. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 

neste Edital, as quais deverão ser mantidas pela Licitante durante a vigência do Contrato, salvo 
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disposição em contrário. 

20.4.1. Na hipótese de irregularidade cadastral no ato da assinatura do Contrato, a Licitante deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro ou apresentar sua defesa no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

20.4.2.  O prazo do item 20.4.1 poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, a critério da Finep. 

20.5. As obrigações das partes, forma de pagamento e sanções cominadas são as descritas no Termo de 

Referência – Anexo I e na Minuta do Contrato – Anexo V deste Edital. 

20.6. É vedada a subcontratação total ou parcial à outra empresa para o fornecimento do objeto deste 

Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES 

21.1. Comete infração administrativa a Licitante que:  

I –  não assinar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano; 

II –  deixar de entregar documentação exigida para o certame: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;  

III –  fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos;  

IV –  ensejar o retardamento da execução do objeto: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de até 2 (dois) anos;  

V –  não mantiver a proposta: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 1 (um) ano;  

VI –  comportar-se de modo inidôneo: 

Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos; e  

VII –  cometer fraude fiscal: 

 Pena – impedimento do direito de licitar e contratar com a Finep pelo período de 2 (dois) anos. 

21.2. Para fins deste edital, considera-se: 

I – retardar a execução do objeto qualquer ação ou omissão da Licitante que prejudique o bom 

andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que 

evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da 

ata de registro de preços; 



 

 20 

II –  não mantiver a proposta ou a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu 

detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pela Licitante, da desclassificação de sua 

proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na 

demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu 

cumprimento; e 

III –  comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do 

certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento 

licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no 

julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações 

inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 

original. 

21.3. Além das penalidades relacionadas no subitem 21.1, a Licitante está sujeita a multa de até 10% (dez 

por cento) sobre o valor da proposta inicial por ela apresentada. 

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

21.3.2. O prazo para pagamento das multas será de até 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada, salvo disposição em contrário. 

21.4. No caso de desistência da proposta e/ou do lance, as penalidades somente não serão aplicadas se 

ocorrerem em razão de justificativa apresentada pela Licitante e aceita pelo Pregoeiro. 

21.5. As penalidades previstas neste Edital serão aplicadas mediante procedimento administrativo que 

assegurará à Licitante, o contraditório e a ampla defesa. 

 

22. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

22.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias 

úteis anteriores da data fixada para abertura da sessão pública. 

22.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimento e as decisões de impugnação serão divulgadas até 01 

(um) dia útil antes do início da sessão pública. 

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

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

22.4. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação deverão ser encaminhados exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço eletrônico pregoeiro@finep.gov.br, respeitando-se os prazos acima. 

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

22.6. 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, podendo 

utilizar-se do site da Finep (http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos) e do Portal de Compras 

Governamentais para essas comunicações.  

 

mailto:pregoeiro@finep.gov.br
http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
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23. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

23.1.  As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da sua participação nesta licitação, tais como 

a elaboração e encaminhamento de suas propostas e documentos, conforme previstos neste Edital, 

ressaltando que a Finep não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.2. Qualquer alteração no endereço eletrônico informado na Declaração de Endereço Eletrônico, e Dados 

Bancários – Anexo III deste Edital, deverá ser comunicada imediatamente à Finep. 

23.2.1. O referido endereço será utilizado para troca de quaisquer informações necessárias ao bom 

andamento das negociações, formalização da contratação e sua execução, consistindo este, o meio 

considerado para fins de contagem de prazos estabelecidos pela Finep. 

23.3. Não serão aceitos documentos sob a forma de protocolo, em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus anexos. 

23.4. Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do 

lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão 

pública do pregão. 

23.5. A Finep se reserva o direito de alterar as condições deste Edital, revogar ou anular a presente 

licitação, nos termos da Lei, sem direito indenizatório às Licitantes. 

23.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência com a suspensão da sessão pública, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

23.7. Até a assinatura do Contrato poderá a Licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito à 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Finep, através de sua 

autoridade competente, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior 

ao julgamento desta licitação, que desabone a sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 

administrativa. 

23.8. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções 

feitas pelas Licitantes não exigidas no presente Edital e seus anexos. 

23.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente 

na Finep, salvo disposição em contrário. 

23.10.  O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-

contratos. 

23.11. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

 

 

http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
http://www.finep.gov.br/licitacoes-e-contratos
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24. DO FORO 

24.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente 

licitação que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo 

foro de sua sede. 

 

Rio de Janeiro,     /    /2018. 

 

_______________________________________________ 

Andre Luz de Godoy 

Diretor Administrativo 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2018 

 

1. OBJETO:  
 

 
Registro de preços para futura aquisição de produtos de almoxarifado para a Finep. 
 
 
2. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PRODUTOS, VALOR ESTIMADO E DEMAIS INFORMAÇÕES. 
 

GRUPO 1  

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 1 
Almofada para carimbo, nº3, com base e tampa (estojo) em plástico, com esponja 
absorvente revestida de tecido, na cor azul, tipo entintada. 

Unidade R$ 5,27 5 100 R$ 527,00 

ITEM 2 Clips nº 0, galvanizado, caixa com 500g.( caixa com 770 unidades) Caixa R$ 12,22 5 60 R$ 733,20 

ITEM 3 Clips nº 6,  galvanizado, caixa com 500g, (caixa com 220 unidades) Caixa R$ 12,60 5 60 R$ 756,00 

ITEM 4 
Cola líquida para papéis na cor branca, composta de PVA com solvente a base de água, 
atóxica, com certificado do Inmetro. embalagem com 40g, marca referência: Scotch, Bic 
ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 2,42 100 300 R$ 726,00 

ITEM 5 
Elástico feito com látex nº 18 caixa com 25g, marca referência: Stik, Teide, Red Bor ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Caixa R$ 2,63 50 300 R$ 789,00 

ITEM 6 
Extrator de grampo em zinco ou aço inoxidável, tipo espátula, Deverá ser resistente e 
apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar ferimentos e ranhuras, assim 

como não danificar a folha de papel no papel. 

Unidade R$ 3,07 10 50 R$ 153,50 

ITEM 7 
Grampeador 26/6 preto para até 30 folhas de 75g/m2, carrega até 200 grampos, de 
estrutura toda metálica, comprimento da base de 20cm, com espaço de 150 mm para 
as folhas. Marca Referencia: CIS ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 32,23 50 150 R$ 4.834,50 

ITEM 8 
Grampo galvanizado para grampeador 26/6, caixa com 5.000 unidades, marca referência: 
Dublin, Bacchi ou similar ou de melhor qualidade. 

Caixa R$ 5,60 100 150 R$ 840,00 
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ITEM 9 
Grampo galvanizado  para grampeador 9/10, caixa com 5.000 unidades, com perfuração 
entre 40 e 70 folhas de 75g/m²   marca Dublin, Bacchi ou similar ou de melhor qualidade. 

Caixa R$ 12,62 10 50 R$ 631,00 

ITEM 10 
Grampo galvanizado para grampeador 23/10, caixa com 5.000 unidades, com perfuração 
entre 40 e 70 folhas de 75g/m²   marca Dublin, Bacchi ou similar ou de melhor 
qualidade. 

caixa R$ 18,81 10 50 R$ 940,50 

ITEM 11 
Grampos plásticos estendido, dimensão 300 X 9 X 112 mm   com capacidade até 600 
folhas de papel 75g/m2, cor branca.  

Unidade  R$ 0,34 5.000 10.000 R$ 3.400,00 

ITEM 12 
Perfurador de papel, preto, 2 furos, com capacidade mínima de 40 folhas, com estrutura 
metálica, dimensões de 10,5cm x 12cm aproximadamente, marca referência: Tilibra, CIS 
ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 63,83 5 40 R$ 2.553,20 

ITEM 13 
Porta lápis de acrílico quadrado, LxPxH 5,5 cm, 5,5 cm,8,5 cm (aproximados) azul 
Transparente. 

Unidade R$ 9,25 1 30 R$ 277,50 

ITEM 14 
Suporte para fita adesiva, cor azul, de plástico ou metal, para fita de 19 mm x 30 m, 
marca referência: 3M ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 17,35 10 90 R$ 1.561,50 

ITEM 15 
Porta papel lembrete,  fabricado em acrílico  na cor: Azul , posição horizontal, com papel 
lembrete branco   

Unidade R$ 9,72 1 30 R$ 291,60 

ITEM 16 

Régua comum de plástico rígido na cor cristal, comprimento 30cm, gradação em 
centímetros milimetrada. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 
15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do INMETRO -  A fabricação do produto deverá 
estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: Tilibra ou similar 
ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 2,49 10 70 R$ 174,30 

ITEM 17 

Tesoura de 8”, para uso geral, lamina em aço inox, com cabo de polipropileno preto, 
marca referência: Mundial, BRW, Tramontina. – O processo de fabricação do produto 
deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: 
Tramontina, Mundial ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 25,06 10 50 R$ 1.253,00 

ITEM 18 

Apontador de lápis, todo de metal, pequeno, tipo escolar, com 1 furo. O produto deve 
estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do 
INMETRO.  -  A  fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR 
ISO 14001. 

Unidade R$ 1,46 10 300 R$ 438,00 

ITEM 19 
Borracha ecológica branca pequena para lápis. Marca referência: Tridente, Pentel ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 2,67 100 300 R$ 801,00 

ITEM 20 

Caneta esferográfica azul, tinta atóxica, corpo de plástico transparente, ponta de latão de 
1mm (ponta média), com esfera de tungstênio, com 1 carga com capacidade para escrita 

contínua no mínimo de 1700 metros, sem borrões e falhas até o final da carga, O produto 
deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 
262/2012 do INMETRO.  - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma 
ABNT NBR ISO 1400. Marca referência: Compactor, Faber Castell, Bic, Papermate ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 1,29 1000 1500 R$ 1.935,00 
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ITEM 21 

Caneta esferográfica preta, tinta atóxica, corpo de plástico transparente, ponta de latão de 
1mm (ponta média), com esfera de tungstênio, com 1 carga com capacidade para escrita 
contínua no mínimo de 1700 metros, sem borrões e falhas até o final da carga O produto 
deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 
262/2012 do INMETRO.  -  A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma 
ABNT NBR ISO 14001 – Marcas referência:  Compactor, Faber Castell, Bic, Papermate ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 0,98 300 700 R$ 686,00 

ITEM 22 

Caneta esferográfica vermelha, tinta atóxica, corpo de plástico transparente, ponta de 
latão de 1mm (ponta média), com esfera de tungstênio, com 1 carga com capacidade 
para escrita contínua no mínimo de 1700 metros, sem borrões e falhas até o final da 
carga, O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 
481/2010 e 262/2012 do INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com 
a norma ABNT NBR ISO 14001 – Marcas referência: Compactor, Faber Castell, Bic, 
Papermate ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 1,25 200 500 R$ 625,00 

ITEM 23 

Caneta marca texto com corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônico, 
oval ou retangular, confeccionado em material plástico, rígido, tampa removível, ponta 
chanfrada, dura e resistente, em poliéster, nylon, acrílico ou similar. A tinta deverá ser 
transparente, luminosa, secagem rápida e não tóxica. Ponta chanfrada de 4mm, Cor 
Amarela. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 
481/2010 e 262/2012 do INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com 
a norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca referência: Compactor, Faber Castell, Bic, 
Papermate ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 1,85 600 1.000 R$ 1.850,00 

ITEM 24 

Caneta para quadro branco azul, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco, ponta, 
no mínimo, de 2.5mm de diâmetro, - A fabricação do produto deverá estar de acordo com 
a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: Bic, polot, compacto, Faber Castell ou 
similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 4,50 5 30 R$ 135,00 

ITEM 25 

Caneta para quadro branco preta, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco, 
ponta, no mínimo, de 2.5mm de diâmetro - A  fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 – Marca referência: Bic, polot, compacto, 
Faber Castell ou similar ou de melhor qualidade.  

Unidade R$ 4,80 5 30 R$ 144,00 

ITEM 26 

Caneta para quadro branco  vermelha, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco, 
ponta, no mínimo, de 2.5mm de diâmetro, - A  fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 – Marcas referência: Bic, polot, compacto, 
Faber Castell ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 4,63 2 20 R$ 92,60 

ITEM 27 

Caneta para quadro branco  verde, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco, 
ponta de, no mínimo, 2.5mm de diâmetro, - A  fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 _ Marcas referência:  Bic, polot, compacto, 
Faber Castell ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 4,16 2 20 R$ 83,20 
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ITEM 28 

Corretivo líquido à base de água, ecológico, não inflamável, sem odor, não tóxico, 
dispensa solvente, deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do 
erro após a secagem. O conjunto composto pelo frasco e tampa rosqueável com pincel, 
deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que 
prejudiquem o seu uso. Frasco com 18 ml, O produto deve estar de acordo com a norma 
da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do INMETRO. Marcas referência:  
Bic, Faber Castell ou similar ou de melhor qualidade.  

Unidade R$ 3,04 50 100 R$ 304,00 

ITEM 29 

Lápis grafite preto, com a dureza, no mínimo 2B, confeccionado em madeira de 
reflorestamento (ecológico), com rígida fixação do grafite na maneira a não permitir seu 
descolamento ou quebra durante o apontamento. Marcas referência: Faber Castell, Bic ou 

similar ou de melhor qualidade.  O processo de fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001.  

Unidade R$ 1,74 300 1000 R$ 1.740,00 

ITEM 30 

Pincel atômico, Escrita grossa, de corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, 
confeccionado em material plástico rígido, tampa removível na mesma cor da tinta, ponta 
de feltro, dura e resistente que não deforme com o uso formato retangular chanfrada com 
aproximadamente 4mm. Largura de escrita de 2,0 a 8,0 mm aproximadamente, 
possibilitando obter traços finos e grossos. A tinta deverá ter secagem rápida, atóxica e a 
base de álcool na cor azul. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma 
ABNT NBR ISO 14001 – Marca de referência: Faber Castell, Pilot, Bic ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Unidade R$ 3,92 2 30 R$ 117,60 

ITEM 31 

Pincel atômico, Escrita grossa, de corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, 

confeccionado em material plástico rígido, tampa removível na mesma cor da tinta, ponta 
de feltro, dura e resistente que não deforme com o uso formato retangular chanfrada com 
aproximadamente 4mm. Largura de escrita de 2,0 a 8,0 mm aproximadamente, 
possibilitando obter traços finos e grossos. A tinta deverá ter secagem rápida, atóxica e a 
base de álcool na cor preta. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 
norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca de referência: Faber Castell, Pilot, Bic ou similar ou 
de melhor qualidade. 

Unidade R$ 3,80 2 30 R$ 114,00 

ITEM 32 

Pincel atômico, Escrita grossa, de corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, 
confeccionado em material plástico rígido, tampa removível na mesma cor da tinta, ponta 
de feltro, dura e resistente que não deforme com o uso formato retangular chanfrada com 
aproximadamente 4mm. Largura de escrita de 2,0 a 8,0 mm aproximadamente, 
possibilitando obter traços finos e grossos. A tinta deverá ter secagem rápida, atóxica e a 
base de álcool na cor vermelha. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 
norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca de referência: Faber Castell, Pilot, Bic ou similar ou 
de melhor qualidade. 

Unidade R$ 3,43 2 20 R$ 68,60 

ITEM 33 
Livro Protocolo de Correspondência com 200 folhas, numeradas. Capa/Contracapa: 
papelão 120 g/m²,  Miolo: papel off-set 56 g/m², Dimensões do produto: 22 x 16cm. 

Unidade R$ 19,81 5 100 R$ 1.981,00 
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ITEM 34 

Fita adesiva, com filme polipropileno bi orientado coberto com adesivo á base de água de 
ambos os lados aplicação, tipo dupla face, rolo de 19 mm x 30 m de comprimento, Com 
validade mínima de 12 meses. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 
norma ABNT NBR ISO 14001. Marcas referência:  marca 3M ou similar ou de melhor 
qualidade. 

Unidade R$ 12,29 5 50 R$ 614,50 

ITEM 35 

Fita crepe adesiva, aplicação multiuso, tipo monofase, rolo de 50 mm x 50m de 
comprimento. Com validade mínima de 12 meses. A fabricação do produto deverá estar 
de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001.Marca referência;  3M, Wilton ou similar ou 
de melhor qualidade. 

Unidade R$ 18,86 10 100 R$ 1.886,00 

ITEM 36 

Fita crepe adesiva, aplicação multiuso, tipo monofase, rolo de 25 mm x 50m de 
comprimento, com validade mínima de 12 meses. A fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência:  3M, Wilton ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Unidade R$ 6,54 10 100 R$ 654,00 

ITEM 37 
Etiqueta autoadesiva carta branca, tamanho 138,11mm x 212,73mm, marca referencia; 
Pimaco referência 6286 ou similar ou de melhor qualidade. (embalagem com 25 folhas)  

Caixa R$ 20,16 5 50 R$ 1.008,00 

ITEM 38 
Etiqueta autoadesiva carta branca, tamanho 33,9mm x 101,6mm, Marca referencia: 
Pimaco referência 6282 ou similar ou de melhor qualidade. (embalagem com 25 folhas) 

Caixa R$ 19,45 20 250 R$ 4.862,50 

ITEM 39 
Grampo trançado para  papéis     Nº 2, 3cm x 4cm, caixa com 12 unidades, marca 
referência: Bacchi ou similar ou de melhor qualidade. 

Caixa R$ 2,43 1 10 R$ 24,30 

ITEM 40 
Grampo trançado para papéis  Nº 1, 4,5cm x 6,5cm, caixa com 12 unidades, marca 
referência: Bacchi ou similar ou de melhor qualidade. 

Caixa R$ 8,02 1 10 R$ 80,20 

ITEM 41 

PILHA ALCALINA, tamanho AA (pequena), voltagem 1,5v. Embalagem com 2 (duas) 
unidades.  O fabricante das pilhas deverá estar em conformidade com a lei 12.305/2010, 
além disso, obedecer a resolução CONAMA nº 401/2008. As pilhas deverão ter data de 
validade superior a 5 (cinco) anos contados a partir da data de homologação do 
pregão.  Marcas referência: Duracell, Panasonic, Rayovac ou similar ou de melhor 
qualidade. 

Caixa R$ 8,02 200 500 R$ 4.010,00 

ITEM 42 

PILHA ALCALINA, tamanho AAA (palito), voltagem 1,5v. Embalagem com 2 (duas) 
unidades.  O fabricante das pilhas deverá estar em conformidade com a lei 12.305/2010, 
além disso, obedecer a resolução CONAMA nº 401/2008. As pilhas deverão ter data de 
validade superior a 5 (cinco) anos contados a partir da data de homologação do 
pregão.   Marcas de referência: Duracell, Panasonic, Rayovac ou similar ou de melhor 
qualidade. 

Caixa R$ 11,04 100 400 R$ 4.416,00 

ITEM 43 

Bloco de nota autoadesiva, 76 x 76 mm, bloco com 45 folhas, gramatura mínima 
75g/m2, cores diversas, o produto deverá ter características sustentáveis; ser reciclável, 
adesivo com base vegetal, com no mínimo um dos seguintes certificado:   certificado pelo 
SFI e/ou FSC e/ou selo CERFLOR. Marca referência: Tilibra, Post-it ou similar ou de melhor 
qualidade. 

Unidade R$ 4,62 100 500 R$ 2.310,00 

ITEM 44 Colchete  fabricado em chapa de  aço,  nº 6, caixa com 72 unidades Caixa R$ 3,73 10 40 R$ 149,20 
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ITEM 45 Colchete fabricado em chapa de aço, nº 12, caixa com 72 unidades Caixa  R$ 9,35 10 50 R$ 467,50 

ITEM 46 

Pasta em plástico tipo congresso (canguru) com dois bolsos internos, tamanho oficio, com 
espessura mínima de 0,35 mm, Medidas 245 x 340 mm (aproximadamente), cor cristal. O 
produto deverá ser atóxico e 100% reciclável. A fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001. 

Unidade R$ 6,08 300 600 R$ 3.648,00 

ITEM 47 

Pasta de plástico com prendedor vertical em metal, sem furação, tamanho A4, cor cristal. 
Que não necessite furação do conteúdo. Material atóxico e 100% reciclável. Medidas: 240 
x 310 x 20 mm.  A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR 
ISO 14001. 

Unidade R$ 11,80 50 300 R$ 3.540,00 

ITEM 48 
Pasta em L, A4, Transparente, cor cristal., sem grampo e furos. ,  A fabricação do produto 
deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001. 

Unidade R$ 0,68 50 1.000 R$ 680,00 

ITEM 49 Resma: Papel couche fosco A4 210 X 297 250gr, com certificado FSC e/ou selo CERFLOR.   Unidade R$ 153,67 15 20 R$ 3.073,40 

ITEM 50 Resma: Papel couche fosco A4 210 X 297 180gr, com certificado FSC e/ou selo CERFLOR.   Unidade R$ 178,00 15 20 R$ 3.560,00 

ITEM 51 Resma: Papel couche fosco A4 210 X 297 90gr, com certificado FSC e/ou selo CERFLOR.  Unidade R$ 28,07 15 20 R$ 561,40 

ITEM 52 
Reforço autoadesivo plástico cor branca ou transparente, dimensões mínimas de 13mm e 
máximo de 15mm. Embalagem com 150 unidades.  

Unidade R$ 4,05 5 50 R$ 202,50 

ITEM 53 
CD-R gravável   capacidade 700 MB, velocidade de gravação até 52x. Com embalagem 
individual acompanhado de caixa.  A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 

norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade R$ 1,67 50 600 R$ 1.002,00 

ITEM 54 
DVD-R gravável capacidade 4.7 GB, velocidade de gravação de 1x até 16x MB, com 
embalagem individual acompanhado de caixa.  A fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade R$ 3,24 100 600 R$ 1.944,00 

ITEM 55 
Barbante de 100% algodão, cor natural, acabamento cru, rolo de 200g, com 8 fios. O 
produto deverá ter o certificado  CEATEX – Programa de Certificação Ambiental Têxtil 

Unidade 
(rolo) 

R$ 3,24 10 50 R$ 162,00 

ITEM 56 
Caixa para Arquivo tamanho Grande (41x30x17cm) material com gramatura mínima 
420g/m2. Além disso, na lateral, as caixas deverão possuir campos para preenchimento 
de identificação dos documentos (anotações)  

Unidade R$ 3,03 30 200 R$ 606,00 

ITEM 57 
Caixa para Arquivo tamanho Pequeno (35x13x24cm) material com gramatura mínima 
420g/m2. Além disso, na lateral, as caixas deverão possuir campos para preenchimento 
de identificação dos documentos (anotações)  

Unidade R$ 2,25 30 200 R$ 450,00 

ITEM 58  Papel pardo para embrulho, gramatura mínima 90g/m2, medindo 800 mm x 1000 mm. Unidade R$ 0,47 20 200 R$ 94,00 



 

 29 

ITEM 59 
Cesto De Lixo, forma cilíndrica, para papéis, Sem Tampa Com Capacidade De 
Aproximadamente 12 L, De Polipropileno, Com aproximadamente 25 cm De Altura E 25 
Cm Ø, Na Cor preta 

   Unidade R$ 16,97 5 50 R$ 848,50 

ITEM 60 
Pasta transparente com elástico, cor cristal (transparente), tamanho ofício, opaca, 
plástica, medindo 348mm x 233mm aproximadamente, marca Yes ou similar ou de melhor 
qualidade. 

Unidade R$ 2,63 500 3.000 R$ 7.890,00 

ITEM 61 
Fita adesiva para empacotamento 48x50mm, de polipropileno biorientado, e adesivo 
acrílico à base de água, A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma 
ABNT NBR ISO 14001. Marcar referência: 3M ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 3,32 30 500 R$ 1.660,00 

ITEM 62 
Divisória de Fichário de papel cartolina, tamanho A4, na cor amarela, com 8 projeções 
lateral em plástico, no mínimo de 180 gm/, com 4 furos   

Unidade R$ 6,10 20 100 R$ 610,00 

ITEM 63 
Saco plástico A4, cor cristal (Transparente), no mínimo com 4 furos.  Espessura mínima 
0,15mm. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 
14001. 

Unidade R$ 0,28 1000 5000 R$ 1.400,00 

ITEM 64 
Saco plástico Ofício cor cristal (Transparente), no mínimo com 4 furos. Espessura 
mínima 0,15mm - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT 
NBR ISO 14001 

unidade R$ 0,29 500 2500 R$ 725,00 

ITEM 65 Visor e Etiqueta para pastas suspensas, caixa com 50 peças caixa R$ 8,68 1 30 R$ 260,40 

GRUPO 1 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 84.956,20 

  

 

GRUPO 2  

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 66 
Cartela para filtro Aqualar AP 200PE A fabricação do produto deverá estar de acordo com 
a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: 3M ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 51,92 30 200 R$ 10.384,00 

ITEM 67 

Refil Girou Trocou C+3 exclusivo para filtro. Com vida útil no mínimo de 3000 litros ou 6 
meses. A pressão de trabalho deve ser suportada, no mínimo, até 490 Kpa.  A fabricação 
do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência 
IBBL ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 70,00 30 200 R$ 14.000,00 

ITEM 68 

Óleo lubrificante e anticorrosivo multiuso, em aerossol. Frasco com 300 ml. O produto 
deve estar em conformidade com a norma FISPQ - ABNT 14725-4, além da 
regulamentação ANTT 5232 e ABNT 14725. Marca referência: WD-40 ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Unidade R$ 28,60 5 40 R$ 1.144,00 
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ITEM 69 

Fita veda rosca teflon, com 100% a base de resina PTFE, e tubete de poliestireno, e 
densidade mínima de 0,30 g/cm3, Temperatura de utilização: - 90º C até + 240º C, 
medida 18 mm x 25 mm x 0,07 mm, deverá atender a norma ABNT NBR 13124. Marca 
referência: Tigre, Amanco ou similar ou de melhor qualidade. 

unidade R$ 6,29 5 20 R$ 125,80 

GRUPO 2 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 25.653,80 

              

  

GRUPO 3  

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 70 

Envelope timbrado branco grande, (Logotipo e endereços FINEP) formato aberto 52 cm x 
49 cm, fechado 25 cm x 35 cm, impressão off set alta alvura, 180g/m². O papel usado na 
confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC, cores pantone 7721C e pantone 
1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola. 

Unidade R$ 4,00 3.000 10.000 R$ 40.000,00 

ITEM 71 

Envelope timbrado  branco pequeno (Logotipo e endereços FINEP), formato aberto 26 
cm x 30 cm, fechado 23 cm x 11,5 cm, impressão off set alta alvura, 180g/m², O papel 
usado na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC  cores pantone 7721C e 
pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola. 

Unidade R$ 3,32 5.000 20.000 R$ 66.400,00 

ITEM 72 

Envelope timbrado  branco médio (Logotipo e endereços FINEP), formato aberto 28 cm x 
46 cm, fechado 25 cm x 18,5 cm, impressão off set alta alvura, 180g/m², O papel usado 
na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC  cores pantone 7721C e 
pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola. 

Unidade R$ 3,06 3.000 5.000 R$ 15.300,00 

ITEM 73 

Envelope branco timbrado (Logotipo e endereços FINEP) com janela transparente, ofício, 
formato aberto 26 cm x 30 cm, fechado 23 cm x 11,5 cm, impressão off set alta alvura, 
90g/m², O papel usado na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC  cores 
pantone 7721C e pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola. O 
retângulo vazado da janela em plástico tem cantos arredondados e mede 12 x 3,5 cm 

Unidade R$ 2,93 200 2.000 R$ 5.860,00 

ITEM 74 
Bloco Rascunho 11x16cm sem pauta com logotipo Finep cores pantone 7721C e pantone 
1665C 

Unidade R$ 4,80 100 1000 R$ 4.800,00 

ITEM 75 
Formulário requisição de serviços de reprodução (bloco c/ 50 folhas) Formato: 
14,8x21cm Cor: 3/0 (Pantone 7721 C - verde, Pantone 1665 C - laranja e preto 
Papel Ofset 90gr Acabamento: Corte reto e cola 

Unidade R$ 5,20 100 1000 R$ 5.200,00 

ITEM 76 
Bloco de folha de encaminhamento A4 com 50 folhas com logotipo da FINEP cores 
pantone 7721C e pantone 1665C 

Unidade R$ 5,77 10 500 R$ 2.885,00 
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ITEM 77 

Pasta de processo em papel cartão tríplex supremo 350gr/m2, formato aberto 51,5 x 
34,3cm – formato fechado 25,8 x 34,3cm – com impressão frente 3 cores pantone comum 
– acabamento: corte e vinco com 4 vazadores e 1 serrilha no centro. O papel usado na 
confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC, cores pantone 7721C e pantone 
1665C. 

Unidade R$ 4,50 800 2000 R$ 9.000,00 

GRUPO 3 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 149.445,00 

 

GRUPO 4  

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 78 

Fita isolante 18mm x 20m, Classe A aprovada e certificada pela norma de fitas isolantes 
de PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5, espessura 0,19mm, medidas 19mm X 20m, classe de 
temperatura 90ºC, antichama, isolação de fios e cabos elétricos até 750V. A fabricação do 
produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 de qualidade igual ou 
superior as marcas: Scotch 3M, Tigre  

Unidade R$ 16,93 10 100 R$ 1.693,00 

ITEM 79 
Cabo de cobre tipo PP 3 x 2,5 mm, tensão de trabalho 750v, embalagem com 100 m.  A 
fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 

caixa R$ 355,43 1 3 R$ 1.066,29 

ITEM 80 

Caixa de Tomadas com tampa, para aplicação de Piso Elevado, com 04   pontos de ( 
Elétrica ) e 04 (Dados), Dimensões: 150 x 250 x 60 mm, Material: Nylon Preto, Cor: Preto  
A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 Ref: 
SPERONE SPE-2702Q-SC-5-PR / SIMILAR 

Unidade R$ 268,32 1 30 R$ 8.049,60 

ITEM 81 

Cabo de cobre singelo, # 2,5 mm2, com isolamento de composto e capa externa de EPR, 
embalagem com 100 metros. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 
norma ABNT NBR ISO 14001 tipos antichamas, referencia: fumex da Prysmian, tensão de 
serviço 750V cor vermelha 

Unidade R$ 134,30 1 5 R$ 671,50 

ITEM 82 

Cabo de cobre singelo, # 2,5 mm2, com isolamento de composto e capa externa de EPR, 
embalagem com 100 metros. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 
norma ABNT NBR ISO 14001 tipos antichamas referência: fumex da Prysmian, tensão de 

serviço 750V cor verde 

Unidade R$ 134,30 1 5 R$ 671,50 

ITEM 83 
Suporte (soquete) G24q-3 para lâmpada fluorescente compacta 4 pinos. Corrente/tensão: 
2A / 500v, material em PBT e contatos de liga de cobre.  A fabricação do produto deverá 
estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001. 

Unidade R$ 6,35 5 30 R$ 190,50 
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ITEM 84 
Lâmpada Fluorescente Compacta dupla não integrada 2 pinos, Base G24d-3 26W 3000K, 
cor branca.  A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 
14001 

Unidade R$ 11,19 10 150 R$ 1.678,50 

ITEM 85 
Lâmpada Fluorescente Compacta dupla não integrada E 4 pinos, Base G24q-3 26W 3000K, 
cor branca. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 
14001 

Unidade R$ 14,37 10 100 R$ 1.437,00 

ITEM 86 
Lâmpada eletrônica fluorescente compacta branca 20 W – 220v, base E27.  A fabricação 
do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade R$ 8,14 1 30 R$ 244,20 

ITEM 87 
Lâmpada GU10 mini dicroica , formato MR 11, 3W, 3000k  amarela, Bivolt (110v ~220v 
AC) – Dimensões  Ø 35mm e 47mm altura. 

Unidade R$ 19,17 1 50 R$ 958,50 

ITEM 88 
Lâmpada fluorescente tubular T10 20W, branca. A fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade R$ 9,33 1 40 R$ 373,20 

ITEM 89 
Lâmpada fluorescente tubular T10 40W, branca. A fabricação do produto deverá estar de 
acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade R$ 11,95 1 80 R$ 956,00 

ITEM 90 
Lâmpada fluorescente tubular T5 HE 28W, branca, 2900 Lm. A fabricação do produto 
deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001. 

Unidade R$ 14,60 1 40 R$ 584,00 

ITEM 91 Lâmina serra manual, medidas  300 x 13 x 0,60mm com 24 dentes (12”) por polegadas Unidade R$ 4,96 5 20 R$ 99,20 

ITEM 92 
Reator eletrônico de alta frequência com dimerização que utiliza protocolo analógico (1-10 
V) para lâmpadas T5 HE/HO e TL5 Eco. 2x28 w 220-240V 50/60Hz REF: QTP5 2x14-35  A 
fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade R$ 189,85 1 20 R$ 3.797,00 

ITEM 93 
Reator eletrônico Alto fator de potência para lâmpadas fluorescente compactas   (CFL)  2 
x 26 220v REF: EZ-T/E 2x26/220  A fabricação do produto deverá estar de acordo com a 
norma  ABNT NBR ISO 14001  

Unidade R$ 50,88 1 50 R$ 2.544,00 

ITEM 94 
Tomada de painel com rabicho 10A 250V Preto NBR14136. A fabricação do produto 
deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 Ref: S8628 Steck/similar 

Unidade R$ 9,33 5 150 R$ 1.399,50 

ITEM 95 Tomada para rede de informática, RJ 45 CAT6, Conexão LCS²  Unidade R$ 54,12 1 20 R$ 1.082,40 

ITEM 96 

Conjunto de Tomada montado (placa, suporte e tomada), simples (1 tomada), padrão 
brasileiro, 2P+T/ 10 A embutida em caixa 4X2 em alvenaria/divisória - A fabricação do 
produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 e NBR 14136. Ref: 
Linha Pialplus  

Unidade R$ 13,43 1 20 R$ 268,60 

ITEM 97 

Conjunto de Tomada montado (placa, suporte e tomada), dupla (2 tomadas), padrão 
brasileiro, 2P+T/ 10A embutida em caixa 4X4 em alvenaria/divisória - A fabricação do 
produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 e NBR 14136. Ref: 
Linha Pialplus 

Unidade R$ 24,27 1 20 R$ 485,40 

GRUPO 4 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 28.249,89 
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       GRUPO 5  

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 98 
Papel higiênico interfolhado – caixas com 8000 folhas cada caixa, sem perfume, folha 
dupla, branco de alta alvura e 100 % celulose, tamanho 10 cm x 20 cm. O produto deverá 
ter a certificação FSC.   

caixa R$ 124,60 10 100 R$ 12.460,00 

ITEM 99 

Papel toalha tipo bobina simples ou dupla, cor branca sem picote, tamanho de 19 cm x 
200 metros, composição do produto 100% celulose virgem, gramatura mínima de 35g/m² 
e máxima de 38g/m².  Alvura (ABNT NBR NM ISO 
2470:2001) superior a 80%.  Índice de maciez (ABNT NBR 15.134:2007) < (menor) ou = 
(igual) que 5,5 nm/g. Quantidade de pintas (ABNT NBR 
8259:2002) < (menor) ou = (igual) que 20 mm²/m². Tempo de absorção de água (ABNT 
NBR ISO 12625-8:2012) compatível com o dispensador ofertado 

Unidade R$ 28,85 1000 3500 R$ 100.975,00 

ITEM 100 
Sabonete líquido em refil – fragrância de erva doce. Unidade de 800 ml cada refil. Marca 
referência: Trilha, audax ou similar ou de melhor qualidade. 

unidade R$ 9,19 120 240 R$ 2.205,60 

ITEM 101 

Dispensador com auto corte para papel toalha bobina de 20 cm x 200m, fabricados em 
plástico abs de alta resistência e durabilidade, sistema de abertura com chave, libera o 
corte do papel em comprimento pré-determinado de 28cm, na cor branca, com tampa 
semitransparente, dimensões mínimas: (largura: 25cm, altura: 32cm, profundidade: 24 
cm). Marca referência.: Kimberly-Clark, Exaccta ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 190,13 1 20 R$ 3.802,60 

ITEM 102 
Dispensador de Sabonete Espuma Branco Dimensões: 12 cm de profundidade 11 cm de 
largura 26 cm altura. Com capacidade de 800 a 1000 ml.  Marca referência.: Kimberly-
Clark, Exaccta ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade R$ 33,98 1 30 R$ 1.019,40 

ITEM 103 

Dispensador papel higiênico, plástico, cor branca, tipo fixação em parede com adesivo ou 
bucha/parafuso, com 30 cm de altura, 13 cm de largura e 11,5 de profundidade para 
papel higiênico tipo cai-cai.  Marca referência.: Kimberly-Clark, Exaccta ou similar ou de 
melhor qualidade. 

Unidade R$ 35,13 1 20 R$ 702,60 

GRUPO 5 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 121.165,20 
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Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 104 

Bobina térmica para relógio de ponto 79mm x 365 m, 1 via, tubete de 13 mm, cor 
amarelo ou palha, gramatura mínima de 50g/m2 e máxima de 65g/m2. O produto deverá 
estar em conformidade com a portaria do MTE 1.510/99, A bobina de papel para uso em 
ECF com mecanismo impressor matricial deve manter a integridade dos dados impressos, 
no mínimo, pelo período decadencial de 5 anos. O produto deverá ter a certificação FSC 

Unidade R$ 47,20 30 70 R$ 3.304,00 

              

GRUPO 6  

Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário 
Estimado 

Qtde. 
Mínima 

Qtde. 
Total 

Valor Total 
Estimado 

ITEM 105 

Câmera de CFTV: Descrição física; altura máxima de 84 mm e até Ø 108 mm, peso inferior ou 
igual a 250 g.  Sistema operacional Linux embarcado e interface usuário Web, SIM e iSIC. 
Sensor de imagem ¿¿ 1 megapixel e progressiva CMOS. Obturador eletrônico automático e 
manual de 1/3 s até 1/100.000 segundos. Iluminação mínima: 0,1 lux: colorido (IR desligado), 
0,01 lux: preto e branco (IR desligado). Com sinal de ruído menor que 50 dB. Controle de 
ganho automático ou manual, Compensação de luza de fundo BLC/WDR (60 dB). Perfil de 
funcionamento dia/noite: automático/cor/preto e branco. Modos de vídeo: Auto (IRC) colorido e 
preto e branco. Detecção de vídeo; no mínimo de 4 regiões. Lentes: Distancia focal não inferior 
a 2,8 mm, abertura máxima F2.0, ângulo de visão: H 84,91º/ V 44,73º, com lente fixa e 
montada em placa. Compressão de vídeo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Resolução de 
imagem/proporção de tela 720p (1.280 × 720) /16:9 D1 (704 × 480) /22:15 CIF (352 × 240) 
/22:15. Foto:  Até 1 foto por segundo, Formato do vídeo NTSC, Bit rate:  H.264: 1 kbps a 6144 
kbps, MJPEG: 10 kbps a 2048 kbps. Taxa de frames 1 a 30 FPS. Rede:  Interface RJ45 (10/100 
Base-T), Protocolos e serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, 
RTSP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, 
FTP, NTP, RTP, Onvif, Serviços DDNS No-IP®; DynDNS®. Operação remota:  Monitoramento 
configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware.  
Configuração de nível de acesso: acesso a múltiplos usuários (máximo 20) com proteção por 
senha Navegador Internet Explorer®, Google® Chrome* e Mozilla Firefox®. Smartphone 
iPhone®, iPad® e Android® - software iSIC Intelbras. Aplicações e monitoramento Intelbras 
SIM, Intelbras IP Utility, Genetec. Distância máxima do infravermelho 20 m. Alimentação 12 
Vdc/PoE (802.3af). Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas. Nível de proteção IP66. 
Referência: Intelbras / vip S4020 G2   

Unidade R$ 294,29 3 15 R$ 4.414,35 
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ITEM 106 
Cabo HDMI 1.4, comprimento de 5 M. Conectores de vídeo e áudio com blindagem e 
aterramento independente. Com filtro.  

Unidade R$ 29,14 2 20 R$ 582,80 

ITEM 107 
Cabo HDMI 1.4, comprimento 10 M, Conectores de vídeo e áudio com blindagem e 
aterramento independente. Com filtro 

Unidade R$ 43,27 2 20 R$ 865,40 

ITEM 108 
Cabo HDMI 1.4, comprimento 20 M, deverá ser blindado em toda sua extensão e com 
revestimento em nylon. Com filtro 

unidade R$ 97,90 2 20 R$ 1.958,00 

GRUPO 6 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 7.820,55 

              

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO R$ 420.594,64 
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3. Local de entrega dos produtos: 

3.1. O local de entrega dos produtos é no endereço da FINEP, na Avenida República do Chile, nº. 330 – Torre 

Oeste – 10º andar – Ed. Ventura – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 

3.1.1. À critério da Finep, poderá ser solicitada que as entregas sejam realizadas na Praia do Flamengo, nº 200, 

Rio de Janeiro – RJ. 

3.2. A entrega deverá ser previamente agendada, através do telefone (21) 2555-3635 / 2555-0533, 

respeitando-se os horários permitidos pela Administração do Condomínio. 

3.3. Os veículos a serem utilizados para a entrega dos produtos deverão ser baixos, em razão da altura da 

rampa da garagem que é de 2,05 metros. 

 

4. Nº de pedidos, quantidade de fornecimento e prazo de entrega 

4.1. A entrega dos produtos poderá ocorrer em 1 (um) ou mais períodos, dependendo do produto em questão.  

4.2. O prazo de entrega deverá ser de até 10 (dez) dias corridos após a realização do pedido. 

 

5. Empacotamento dos produtos 

5.1. Todos os produtos solicitados deverão ser entregues empacotados de forma a preservar as características 

originais durante todo o período de armazenagem.  

5.2. Os produtos fornecidos devem ser novos e originais. 

5.3. Todos os produtos solicitados deverão possuir, quando for o caso, especificações de quantidade, marca, 

técnicas de manuseio e estocagem e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita 

identificação e transporte dos mesmos, além dos dados do fabricante, como razão social, CNPJ e endereço. 

5.4. O número de embalagens para atender a quantidade do pedido de cada produto fica a cargo da 

CONTRATADA, salvo os casos dos produtos em que a unidade de medida é caixa. 

5.5. Os produtos de origem estrangeira deverão apresentar, na embalagem, informações em língua portuguesa, 

suficientes para análise técnica. 

 

6. Recebimento dos produtos 

6.1. O recebimento dos produtos pela FINEP se dará através de: 

6.2. Recebimento Provisório: o produto será recebido provisoriamente quando da respectiva entrega, mediante 

nota fiscal, para que seja feita a verificação da conformidade e da quantidade do mesmo com as apontadas nas 

especificações contidas neste Termo de Referência; 

6.3. Recebimento Definitivo: os produtos serão considerados recebidos definitivamente após a verificação da 

sua quantidade, da sua adequação às especificações técnicas e da consequente aceitação pelo fiscal do 

contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento provisório. 
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7. Substituição dos produtos inadequados 

7.1. Todos os produtos que estiverem em desacordo com as quantidades, com as especificações, com as 

condições de empacotamento estipuladas e/ou danificados deverão ser substituídos pela CONTRATADA em 

até 5 (cinco) dias, sem custo para a FINEP, a contar da sua solicitação. 

7.2. Todos os produtos devem ter garantia de 12 (doze) meses, a contar do recebimento provisório, contra 

falhas de fabricação. 

7.3. Caso o prazo de garantia  estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo 

exigido, prevalecerá o maior. 

 

8. Indicação de marcas 

8.1. A indicação de marcas em alguns produtos solicitados decorre do fato de que tais marcas já foram testadas 

pela FINEP e tiveram êxito com a relação ao desempenho. No entanto, não impede que a CONTRATADA 

forneça produto de marca similar, mas de mesma especificação técnica. 

 

9. Obrigações do Fornecedor 

9.1. Designar um preposto, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, que servirá de 

contato entre a FINEP e o FORNECEDOR. Deverão ser fornecidos telefone e e-mail do preposto. Qualquer 

substituição do preposto por outro funcionário deverá ser comunicada à FINEP; 

9.2. Agendar junto ao fiscal da FINEP horário para entrega dos produtos; 

9.3. Entregar os produtos dentro das especificações técnicas, das quantidades e dos prazos estipulados nesse 

termo de referência e em perfeito estado; 

9.4. Substituir os produtos defeituosos e/ou em desacordo com as especificações e as quantidades previstas em 

até 10 (dez) dias uteis, sem custo para a FINEP, a contar de sua solicitação; 

9.5. Praticar os mesmos preços informados no pregão, durante toda a vigência do contrato, salvo justificativa 

circunstanciada; 

9.6. Justificar, por escrito, o não cumprimento de alguma condição estabelecida neste Termo de Referência, sob 

pena de sanções; 

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.8. Acatar as determinações dos responsáveis pelo recebimento e conferencia dos materiais; 
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10. Obrigações da Finep 

10.1. São obrigações da Finep: 

a) efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor dentro dos prazos previstos no contrato desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências previstas;  

b) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o 

elemento de ligação entre as partes;  

c) comunicar oficialmente ao Fornecedor quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato. 

 

11 - Critérios de Sustentabilidade Ambiental 

11.1.   A execução do objeto será realizada de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos 

no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de 

junho de 2012, da Casa Civil da Presidência da República, no que couber. Caberá a CONTRATADA cumprir, no 

que couber, as exigências do art. 6° da Instrução Normativa MPOG n°01, de 19 de janeiro de 2010, que 

estabelece as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços 

11.2.   Os critérios de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referência estão de acordo com o Art. 32, inc. 

II da Lei nº. 13.303/2016, Art. 5º do Decreto nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010; Incisos II, III, do Art. 5º 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010; Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010; 

Art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e subsidiariamente a Lei nº. 9.985, de 18 de 

julho de 2000; 

11.3.  São diretrizes básicas de sustentabilidade aplicadas ao objeto deste termo: 

11.4. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

11.5. Atender, preferencialmente, às exigências nos termos Art. 5º da IN 01/2010 – SLTI/MPOG: 

11.6.  Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;  

 

12. Do bem comum 

12.1. O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais de 

mercado. Desta forma, entendemos que o objeto pode ser classificado como bem comum, para fins do disposto 

no paragrafo único, art 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo, portanto, ser adquiridos por meio 

de processo licitatório na modalidade pregão. 

 

13. Requisitos Técnicos 

13.1. Atestado de capacidade técnica ou declaração expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove ter a Licitante prestado os serviços demandados nessa licitação. 
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13.2. O atestado deverá conter nome, CNPJ/CPF, endereço, e-mail e telefone de contato do atestador, ou 

qualquer outro meio com o qual a Finep possa valer-se para manter contato com a pessoa declarante, se for o 

caso. 

 

14. Vigência 

14.1. O prazo de vigência desta contratação deverá ser de 12 (doze) meses. 

 

15. Do Pagamento 

15.1. Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, a 

Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste do fornecimento do bem emitido pelo fiscal da Finep, 

para o qual será observado o cumprimento do disposto nesse Termo de Referência.  

 

16. Da Fiscalização do Contrato 

16.1. Caberá ao fiscal do contrato: 

16.1.1. Fazer o recebimento provisório e definitivo, na forma do item 6 desse Termo de Referência; 

16.1.2. Atestar o recebimento dos materiais relacionado da(s) nota(s) fiscal(is). 

 

17. Penalidades 

17.1. Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução do Contrato, inclusive por falha ou 

fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas 

nesse Termo de Referência e no contrato, a Finep poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as 

seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que couber: 

a) Advertência. 

b)  Multa:  

b.1)  contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

b.2)  moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das 

providências requeridas pela Finep. 

b.3)  moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% 

(dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual. 

c)  Rescisão. 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de: 

d.1) falha na execução do Contrato; 
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d.2) fraude na execução do Contrato; 

d.3) comportamento de modo inidôneo; 

d.4) cometimento de fraude fiscal; 

d.5)  apresentação de declaração ou documentação falsa; 

d.6)   retardamento da execução do objeto; e 

d.7) demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado. 
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ANEXO II 

PLANILHA DE PREÇOS 

 

Ref.: Pregão eletrônico nº 32/2018 

 

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de produtos de almoxarifado para a Finep. 

 

Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 1
Almofada para carimbo, nº3, com base e tampa (estojo) em plástico, com esponja

absorvente revestida de tecido, na cor azul, tipo entintada.
Unidade 100                       -   

ITEM 2 Clips nº 0, galvanizado, caixa com 500g.( caixa com 770 unidades) Caixa 60                       -   

ITEM 3 Clips nº 6,  galvanizado, caixa com 500g, (caixa com 220 unidades) Caixa 60                       -   

ITEM 4

Cola líquida para papéis na cor branca, composta de PVA com solvente a base de água,

atóxica, com certificado do Inmetro. embalagem com 40g, marca referência: Scotch, Bic

ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 300                       -   

ITEM 5
Elástico feito com látex nº 18 caixa com 25g, marca referência: Stik, Teide, Red Bor ou

similar ou de melhor qualidade.
Caixa 300                       -   

ITEM 6

Extrator de grampo em zinco ou aço inoxidável, tipo espátula, Deverá ser resistente e

apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar ferimentos e ranhuras, assim

como não danificar a folha de papel no papel.

Unidade 50                       -   

ITEM 7
Grampeador 26/6 preto para até 30 folhas de 75g/m

2
, carrega até 200 grampos, de

estrutura toda metálica, comprimento da base de 20cm, com espaço de 150 mm para as 

folhas. Marca Referencia: CIS ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 150                       -   

ITEM 8
Grampo galvanizado para grampeador 26/6, caixa com 5.000 unidades, marca referência:

Dublin, Bacchi ou similar ou de melhor qualidade.
Caixa 150                       -   

ITEM 9
Grampo galvanizado para grampeador 9/10, caixa com 5.000 unidades, com perfuração

entre 40 e 70 folhas de 75g/m²   marca Dublin, Bacchi ou similar ou de melhor qualidade.
Caixa 50                       -   

GRUPO 1 
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ITEM 10

Grampo galvanizado para grampeador 23/10, caixa com 5.000 unidades, com perfuração

entre 40 e 70 folhas de 75g/m² marca Dublin, Bacchi ou similar ou de melhor

qualidade.

caixa 50                       -   

ITEM 11
Grampos plásticos estendido, dimensão 300 X 9 X 112 mm com capacidade até 600

folhas de papel 75g/m
2
, cor branca. 

Unidade 10.000                       -   

ITEM 12

Perfurador de papel, preto, 2 furos, com capacidade mínima de 40 folhas, com estrutura

metálica, dimensões de 10,5cm x 12cm aproximadamente, marca referência: Tilibra, CIS

ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 40                       -   

ITEM 13
Porta lápis de acrílico quadrado, LxPxH 5,5 cm, 5,5 cm,8,5 cm (aproximados) azul

Transparente.
Unidade 30                       -   

ITEM 14
Suporte para fita adesiva, cor azul, de plástico ou metal, para fita de 19 mm x 30 m, marca

referência: 3M ou similar ou de melhor qualidade.
Unidade 90                       -   

ITEM 15
Porta papel lembrete, fabricado em acrílico na cor: Azul , posição horizontal, com papel

lembrete branco  
Unidade 30                       -   

ITEM 16

Régua comum de plástico rígido na cor cristal, comprimento 30cm, gradação em

centímetros milimetrada. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR

15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do INMETRO - A fabricação do produto deverá

estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: Tilibra ou similar ou

de melhor qualidade.

Unidade 70                       -   

ITEM 17

Tesoura de 8”, para uso geral, lamina em aço inox, com cabo de polipropileno preto,

marca referência: Mundial, BRW, Tramontina. – O processo de fabricação do produto

deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: Tramontina, 

Mundial ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 50                       -   

ITEM 18

Apontador de lápis, todo de metal, pequeno, tipo escolar, com 1 furo. O produto deve

estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do

INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR

ISO 14001.

Unidade 300                       -   

ITEM 19
Borracha ecológica branca pequena para lápis. Marca referência: Tridente, Pentel ou similar

ou de melhor qualidade.
Unidade 300                       -   

ITEM 20

Caneta esferográfica azul, tinta atóxica, corpo de plástico transparente, ponta de latão de

1mm (ponta média), com esfera de tungstênio, com 1 carga com capacidade para escrita

contínua no mínimo de 1700 metros, sem borrões e falhas até o final da carga, O produto

deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e

262/2012 do INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 1400. Marca referência: Compactor, Faber Castell, Bic, Papermate ou similar

ou de melhor qualidade.

Unidade 1500                       -   
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ITEM 21

Caneta esferográfica preta, tinta atóxica, corpo de plástico transparente, ponta de latão

de 1mm (ponta média), com esfera de tungstênio, com 1 carga com capacidade para

escrita contínua no mínimo de 1700 metros, sem borrões e falhas até o final da carga O

produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 

262/2012 do INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 14001 – Marcas referência: Compactor, Faber Castell, Bic, Papermate ou

similar ou de melhor qualidade.

Unidade 700                       -   

ITEM 22

Caneta esferográfica vermelha, tinta atóxica, corpo de plástico transparente, ponta de

latão de 1mm (ponta média), com esfera de tungstênio, com 1 carga com capacidade

para escrita contínua no mínimo de 1700 metros, sem borrões e falhas até o final da

carga, O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº

481/2010 e 262/2012 do INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo

com a norma ABNT NBR ISO 14001 – Marcas referência: Compactor, Faber Castell, Bic,

Papermate ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 500                       -   

ITEM 23

Caneta marca texto com corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônico,

oval ou retangular, confeccionado em material plástico, rígido, tampa removível, ponta

chanfrada, dura e resistente, em poliéster, nylon, acrílico ou similar. A tinta deverá ser

transparente, luminosa, secagem rápida e não tóxica. Ponta chanfrada de 4mm, Cor

Amarela. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº

481/2010 e 262/2012 do INMETRO. - A fabricação do produto deverá estar de acordo

com a norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca referência: Compactor, Faber Castell, Bic,

Papermate ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 1.000                       -   

ITEM 24

Caneta para quadro branco azul, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco, ponta,

no mínimo, de 2.5mm de diâmetro, - A fabricação do produto deverá estar de acordo com

a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: Bic, polot, compacto, Faber Castell ou

similar ou de melhor qualidade.

Unidade 30                       -   

ITEM 25

Caneta para quadro branco preta, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco,

ponta, no mínimo, de 2.5mm de diâmetro - A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca referência: Bic, polot, compacto,

Faber Castell ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade 30                       -   

ITEM 26

Caneta para quadro branco vermelha, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco,

ponta, no mínimo, de 2.5mm de diâmetro, - A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 – Marcas referência: Bic, polot, compacto,

Faber Castell ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 20                       -   
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ITEM 27

Caneta para quadro branco  verde, tinta fácil de apagar em qualquer quadro branco, ponta 

de, no mínimo, 2.5mm de diâmetro, - A fabricação do produto deverá estar de acordo

com a norma ABNT NBR ISO 14001 _ Marcas referência: Bic, polot, compacto, Faber

Castell ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 20                       -   

ITEM 28

Corretivo líquido à base de água, ecológico, não inflamável, sem odor, não tóxico, dispensa

solvente, deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a

secagem. O conjunto composto pelo frasco e tampa rosqueável com pincel, deverá

apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem

o seu uso. Frasco com 18 ml, O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR

15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do INMETRO. Marcas referência: Bic, Faber

Castell ou similar ou de melhor qualidade. 

Unidade 100                       -   

ITEM 29

Lápis grafite preto, com a dureza, no mínimo 2B, confeccionado em madeira de

reflorestamento (ecológico), com rígida fixação do grafite na maneira a não permitir seu

descolamento ou quebra durante o apontamento. Marcas referência: Faber Castell, Bic ou

similar ou de melhor qualidade. O processo de fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. 

Unidade 1000                       -   

ITEM 30

Pincel atômico, Escrita grossa, de corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico,

confeccionado em material plástico rígido, tampa removível na mesma cor da tinta, ponta

de feltro, dura e resistente que não deforme com o uso formato retangular chanfrada

com aproximadamente 4mm. Largura de escrita de 2,0 a 8,0 mm aproximadamente,

possibilitando obter traços finos e grossos. A tinta deverá ter secagem rápida, atóxica e a

base de álcool na cor azul. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 14001 – Marca de referência: Faber Castell, Pilot, Bic ou similar ou de

melhor qualidade.

Unidade 30                       -   

ITEM 31

Pincel atômico, Escrita grossa, de corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico,

confeccionado em material plástico rígido, tampa removível na mesma cor da tinta, ponta

de feltro, dura e resistente que não deforme com o uso formato retangular chanfrada

com aproximadamente 4mm. Largura de escrita de 2,0 a 8,0 mm aproximadamente,

possibilitando obter traços finos e grossos. A tinta deverá ter secagem rápida, atóxica e a

base de álcool na cor preta. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca de referência: Faber Castell, Pilot, Bic ou similar ou

de melhor qualidade.

Unidade 30                       -   
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ITEM 32

Pincel atômico, Escrita grossa, de corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico,

confeccionado em material plástico rígido, tampa removível na mesma cor da tinta, ponta

de feltro, dura e resistente que não deforme com o uso formato retangular chanfrada

com aproximadamente 4mm. Largura de escrita de 2,0 a 8,0 mm aproximadamente,

possibilitando obter traços finos e grossos. A tinta deverá ter secagem rápida, atóxica e a

base de álcool na cor vermelha. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma ABNT NBR ISO 14001 – Marca de referência: Faber Castell, Pilot, Bic ou similar ou

de melhor qualidade.

Unidade 20                       -   

ITEM 33
Livro Protocolo de Correspondência com 200 folhas, numeradas. Capa/Contracapa: papelão 

120 g/m²,  Miolo: papel off-set 56 g/m², Dimensões do produto: 22 x 16cm.
Unidade 100                       -   

ITEM 34

Fita adesiva, com filme polipropileno bi orientado coberto com adesivo á base de água de

ambos os lados aplicação, tipo dupla face, rolo de 19 mm x 30 m de comprimento, Com

validade mínima de 12 meses. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma ABNT NBR ISO 14001. Marcas referência: marca 3M ou similar ou de melhor

qualidade.

Unidade 50                       -   

ITEM 35

Fita crepe adesiva, aplicação multiuso, tipo monofase, rolo de 50 mm x 50m de

comprimento. Com validade mínima de 12 meses. A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001.Marca referência; 3M, Wilton ou similar ou de

melhor qualidade.

Unidade 100                       -   

ITEM 36

Fita crepe adesiva, aplicação multiuso, tipo monofase, rolo de 25 mm x 50m de

comprimento, com validade mínima de 12 meses. A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: 3M, Wilton ou similar ou de

melhor qualidade.

Unidade 100                       -   

ITEM 37
Etiqueta autoadesiva carta branca, tamanho 138,11mm x 212,73mm, marca referencia;

Pimaco referência 6286 ou similar ou de melhor qualidade. (embalagem com 25 folhas) 
Caixa 50                       -   

ITEM 38
Etiqueta autoadesiva carta branca, tamanho 33,9mm x 101,6mm, Marca referencia:

Pimaco referência 6282 ou similar ou de melhor qualidade. (embalagem com 25 folhas)
Caixa 250                       -   

ITEM 39
Grampo trançado para papéis Nº 2, 3cm x 4cm, caixa com 12 unidades, marca

referência: Bacchi ou similar ou de melhor qualidade.
Caixa 10                       -   

ITEM 40
Grampo trançado para papéis Nº 1, 4,5cm x 6,5cm, caixa com 12 unidades, marca

referência: Bacchi ou similar ou de melhor qualidade.
Caixa 10                       -   

ITEM 41

PILHA ALCALINA, tamanho AA (pequena), voltagem 1,5v. Embalagem com 2 (duas)

unidades. O fabricante das pilhas deverá estar em conformidade com a lei 12.305/2010,

além disso, obedecer a resolução CONAMA nº 401/2008. As pilhas deverão ter data de

validade superior a 5 (cinco) anos contados a partir da data de homologação do pregão.  

Marcas referência: Duracell, Panasonic, Rayovac ou similar ou de melhor qualidade.

Caixa 500                       -   
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ITEM 42

PILHA ALCALINA, tamanho AAA (palito), voltagem 1,5v. Embalagem com 2 (duas)

unidades. O fabricante das pilhas deverá estar em conformidade com a lei 12.305/2010,

além disso, obedecer a resolução CONAMA nº 401/2008. As pilhas deverão ter data de

validade superior a 5 (cinco) anos contados a partir da data de homologação do pregão.   

Marcas de referência: Duracell, Panasonic, Rayovac ou similar ou de melhor qualidade.

Caixa 400                       -   

ITEM 43

Bloco de nota autoadesiva, 76 x 76 mm, bloco com 45 folhas, gramatura mínima

75g/m2, cores diversas, o produto deverá ter características sustentáveis; ser reciclável,

adesivo com base vegetal, com no mínimo um dos seguintes certificado:  certificado pelo

SFI e/ou FSC e/ou selo CERFLOR. Marca referência: Tilibra, Post-it ou similar ou de melhor

qualidade.

Unidade 500                       -   

ITEM 44 Colchete  fabricado em chapa de  aço,  nº 6, caixa com 72 unidades Caixa 40                       -   

ITEM 45 Colchete fabricado em chapa de aço, nº 12, caixa com 72 unidades Caixa 50                       -   

ITEM 46

Pasta em plástico tipo congresso (canguru) com dois bolsos internos, tamanho oficio, com

espessura mínima de 0,35 mm, Medidas 245 x 340 mm (aproximadamente), cor cristal. O

produto deverá ser atóxico e 100% reciclável. A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001.

Unidade 600                       -   

ITEM 47

Pasta de plástico com prendedor vertical em metal, sem furação, tamanho A4, cor cristal.

Que não necessite furação do conteúdo. Material atóxico e 100% reciclável. Medidas: 240

x 310 x 20 mm. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT

NBR ISO 14001.

Unidade 300                       -   

ITEM 48
Pasta em L, A4, Transparente, cor cristal., sem grampo e furos. , A fabricação do produto

deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001.
Unidade 1.000                       -   

ITEM 49 Resma: Papel couche fosco A4 210 X 297 250gr, com certificado FSC e/ou selo CERFLOR.  Unidade 20                       -   

ITEM 50 Resma: Papel couche fosco A4 210 X 297 180gr, com certificado FSC e/ou selo CERFLOR.  Unidade 20                       -   

ITEM 51 Resma: Papel couche fosco A4 210 X 297 90gr, com certificado FSC e/ou selo CERFLOR. Unidade 20                       -   

ITEM 52
Reforço autoadesivo plástico cor branca ou transparente, dimensões mínimas de 13mm e 

máximo de 15mm. Embalagem com 150 unidades. 
Unidade 50                       -   

ITEM 53

CD-R gravável capacidade 700 MB, velocidade de gravação até 52x. Com embalagem

individual acompanhado de caixa. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma  ABNT NBR ISO 14001

Unidade 600                       -   

ITEM 54

DVD-R gravável capacidade 4.7 GB, velocidade de gravação de 1x até 16x MB, com

embalagem individual acompanhado de caixa. A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001

Unidade 600                       -   
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ITEM 55
Barbante de 100% algodão, cor natural, acabamento cru, rolo de 200g, com 8 fios. O

produto deverá ter o certificado  CEATEX – Programa de Certificação Ambiental Têxtil

Unidade 

(rolo)
50                       -   

ITEM 56

Caixa para Arquivo tamanho Grande (41x30x17cm) material com gramatura mínima

420g/m
2
. Além disso, na lateral, as caixas deverão possuir campos para preenchimento de

identificação dos documentos (anotações) 

Unidade 200                       -   

ITEM 57

Caixa para Arquivo tamanho Pequeno (35x13x24cm) material com gramatura mínima

420g/m
2
. Além disso, na lateral, as caixas deverão possuir campos para preenchimento de 

identificação dos documentos (anotações) 

Unidade 200                       -   

ITEM 58 Papel pardo para embrulho, gramatura mínima 90g/m
2
, medindo 800 mm x 1000 mm. Unidade 200                       -   

ITEM 59

Cesto De Lixo, forma cilíndrica, para papéis, Sem Tampa Com Capacidade De

Aproximadamente 12 L, De Polipropileno, Com aproximadamente 25 cm De Altura E 25

Cm Ø, Na Cor preta

   Unidade 50                       -   

ITEM 60

Pasta transparente com elástico, cor cristal (transparente), tamanho ofício, opaca, plástica,

medindo 348mm x 233mm aproximadamente, marca Yes ou similar ou de melhor

qualidade.

Unidade 3.000                       -   

ITEM 61

Fita adesiva para empacotamento 48x50mm, de polipropileno biorientado, e adesivo

acrílico à base de água, A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma

ABNT NBR ISO 14001. Marcar referência: 3M ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 500                       -   

ITEM 62
Divisória de Fichário de papel cartolina, tamanho A4, na cor amarela, com 8 projeções

lateral em plástico, no mínimo de 180 gm/, com 4 furos  
Unidade 100                       -   

ITEM 63

Saco plástico A4, cor cristal (Transparente), no mínimo com 4 furos. Espessura mínima 

0,15mm. - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO

14001.

Unidade 5000                       -   

ITEM 64

Saco plástico Ofício cor cristal (Transparente), no mínimo com 4 furos. Espessura mínima 

0,15mm - A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO

14001

unidade 2500                       -   

ITEM 65 Visor e Etiqueta para pastas suspensas, caixa com 50 peças caixa 30                       -   

                     -   GRUPO 1 VALOR TOTAL
 

 

 

 



 

 48 

 

Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 66
Cartela para filtro Aqualar AP 200PE A fabricação do produto deverá estar de acordo com

a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência: 3M ou similar ou de melhor qualidade.
Unidade 200                       -   

ITEM 67

Refil Girou Trocou C+3 exclusivo para filtro. Com vida útil no mínimo de 3000 litros ou 6

meses. A pressão de trabalho deve ser suportada, no mínimo, até 490 Kpa. A fabricação

do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001. Marca referência

IBBL ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 200                       -   

ITEM 68

Óleo lubrificante e anticorrosivo multiuso, em aerossol. Frasco com 300 ml. O produto

deve estar em conformidade com a norma FISPQ - ABNT 14725-4, além da

regulamentação ANTT 5232 e ABNT 14725. Marca referência: WD-40 ou similar ou de

melhor qualidade.

Unidade 40                       -   

ITEM 69

Fita veda rosca teflon, com 100% a base de resina PTFE, e tubete de poliestireno, e

densidade mínima de 0,30 g/cm
3,

Temperatura de utilização: - 90º C até + 240º C, medida

18 mm x 25 mm x 0,07 mm, deverá atender a norma ABNT NBR 13124. Marca referência:

Tigre, Amanco ou similar ou de melhor qualidade.

unidade 20                       -   

                     -   GRUPO 2 VALOR TOTAL

GRUPO 2 
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Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 70

Envelope timbrado branco grande, (Logotipo e endereços FINEP) formato aberto 52 cm

x 49 cm, fechado 25 cm x 35 cm, impressão off set alta alvura, 180g/m². O papel usado

na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC, cores pantone 7721C e

pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola.

Unidade 10.000                       -   

ITEM 71

Envelope timbrado branco pequeno (Logotipo e endereços FINEP), formato aberto 26

cm x 30 cm, fechado 23 cm x 11,5 cm, impressão off set alta alvura, 180g/m², O papel

usado na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC cores pantone 7721C e

pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola.

Unidade 20.000                       -   

ITEM 72

Envelope timbrado  branco médio (Logotipo e endereços FINEP), formato aberto 28 cm x 

46 cm, fechado 25 cm x 18,5 cm, impressão off set alta alvura, 180g/m², O papel usado

na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC cores pantone 7721C e

pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola.

Unidade 5.000                       -   

ITEM 73

Envelope branco timbrado (Logotipo e endereços FINEP) com janela transparente, ofício,

formato aberto 26 cm x 30 cm, fechado 23 cm x 11,5 cm, impressão off set alta alvura,

90g/m², O papel usado na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC cores

pantone 7721C e pantone 1665C, acabamento corte faca especial, vinco e cola. O

retângulo vazado da janela em plástico tem cantos arredondados e mede 12 x 3,5 cm

Unidade 2.000                       -   

ITEM 74
Bloco Rascunho 11x16cm sem pauta com logotipo Finep cores pantone 7721C e pantone

1665C
Unidade 1000                       -   

ITEM 75

Formulário requisição de serviços de reprodução (bloco c/ 50 folhas) Formato:

14,8x21cm Cor: 3/0 (Pantone 7721 C - verde, Pantone 1665 C - laranja e preto

Papel Ofset 90gr Acabamento: Corte reto e cola

Unidade 1000                       -   

ITEM 76
Bloco de folha de encaminhamento A4 com 50 folhas com logotipo da FINEP cores

pantone 7721C e pantone 1665C
Unidade 500                       -   

ITEM 77

Pasta de processo em papel cartão tríplex supremo 350gr/m
2
, formato aberto 51,5 x

34,3cm – formato fechado 25,8 x 34,3cm – com impressão frente 3 cores pantone

comum – acabamento: corte e vinco com 4 vazadores e 1 serrilha no centro. O papel

usado na confecção do envelope deverá ser ter o certificado FSC, cores pantone 7721C e

pantone 1665C.

Unidade 2000                       -   

                     -   VALOR TOTAL

GRUPO 3 

GRUPO 3
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Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 78

Fita isolante 18mm x 20m, Classe A aprovada e certificada pela norma de fitas isolantes de

PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5, espessura 0,19mm, medidas 19mm X 20m, classe de

temperatura 90ºC, antichama, isolação de fios e cabos elétricos até 750V. A fabricação do

produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 de qualidade igual ou

superior as marcas: Scotch 3M, Tigre 

Unidade 100                       -   

ITEM 79
Cabo de cobre tipo PP 3 x 2,5 mm, tensão de trabalho 750v, embalagem com 100 m.  A 

fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001
caixa 3                       -   

ITEM 80

Caixa de Tomadas com tampa, para aplicação de Piso Elevado, com 04 pontos de (

Elétrica ) e 04 (Dados), Dimensões: 150 x 250 x 60 mm, Material: Nylon Preto, Cor: Preto

A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 Ref:

SPERONE SPE-2702Q-SC-5-PR / SIMILAR

Unidade 30                       -   

ITEM 81

Cabo de cobre singelo, # 2,5 mm2, com isolamento de composto e capa externa de EPR,

embalagem com 100 metros. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma ABNT NBR ISO 14001 tipos antichamas, referencia: fumex da Prysmian, tensão de

serviço 750V cor vermelha

Unidade 5                       -   

ITEM 82

Cabo de cobre singelo, # 2,5 mm2, com isolamento de composto e capa externa de EPR,

embalagem com 100 metros. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma ABNT NBR ISO 14001 tipos antichamas referência: fumex da Prysmian, tensão de

serviço 750V cor verde

Unidade 5                       -   

ITEM 83

Suporte (soquete) G24q-3 para lâmpada fluorescente compacta 4 pinos. Corrente/tensão:

2A / 500v, material em PBT e contatos de liga de cobre. A fabricação do produto deverá

estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001.

Unidade 30                       -   

ITEM 84

Lâmpada Fluorescente Compacta dupla não integrada 2 pinos, Base G24d-3 26W 3000K,

cor branca. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO

14001

Unidade 150                       -   

ITEM 85

Lâmpada Fluorescente Compacta dupla não integrada E 4 pinos, Base G24q-3 26W 3000K,

cor branca. A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO

14001

Unidade 100                       -   

ITEM 86
Lâmpada eletrônica fluorescente compacta branca 20 W – 220v, base E27. A fabricação

do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001
Unidade 30                       -   

ITEM 87
Lâmpada GU10 mini dicroica , formato MR 11, 3W, 3000k amarela, Bivolt (110v ~220v

AC) – Dimensões  Ø 35mm e 47mm altura.
Unidade 50                       -   

GRUPO 4 
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ITEM 88
Lâmpada fluorescente tubular T10 20W, branca. A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001
Unidade 40                       -   

ITEM 89
Lâmpada fluorescente tubular T10 40W, branca. A fabricação do produto deverá estar de

acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001
Unidade 80                       -   

ITEM 90
Lâmpada fluorescente tubular T5 HE 28W, branca, 2900 Lm. A fabricação do produto

deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001.
Unidade 40                       -   

ITEM 91 Lâmina serra manual, medidas  300 x 13 x 0,60mm com 24 dentes (12”) por polegadas Unidade 20                       -   

ITEM 92

Reator eletrônico de alta frequência com dimerização que utiliza protocolo analógico (1-10

V) para lâmpadas T5 HE/HO e TL5 Eco. 2x28 w 220-240V 50/60Hz REF: QTP5 2x14-35

A fabricação do produto deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001

Unidade 20                       -   

ITEM 93

Reator eletrônico Alto fator de potência para lâmpadas fluorescente compactas (CFL) 2

x 26 220v REF: EZ-T/E 2x26/220 A fabricação do produto deverá estar de acordo com a

norma  ABNT NBR ISO 14001 

Unidade 50                       -   

ITEM 94
Tomada de painel com rabicho 10A 250V Preto NBR14136. A fabricação do produto

deverá estar de acordo com a norma  ABNT NBR ISO 14001 Ref: S8628 Steck/similar
Unidade 150                       -   

ITEM 95 Tomada para rede de informática, RJ 45 CAT6, Conexão LCS² Unidade 20                       -   

ITEM 96

Conjunto de Tomada montado (placa, suporte e tomada), simples (1 tomada), padrão

brasileiro, 2P+T/ 10 A embutida em caixa 4X2 em alvenaria/divisória - A fabricação do

produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 e NBR 14136. Ref:

Linha Pialplus 

Unidade 20                       -   

ITEM 97

Conjunto de Tomada montado (placa, suporte e tomada), dupla (2 tomadas), padrão

brasileiro, 2P+T/ 10A embutida em caixa 4X4 em alvenaria/divisória - A fabricação do

produto deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001 e NBR 14136. Ref:

Linha Pialplus

Unidade 20                       -   

                     -   GRUPO 4 VALOR TOTAL
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Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 98

Papel higiênico interfolhado – caixas com 8000 folhas cada caixa, sem perfume, folha 

dupla, branco de alta alvura e 100 % celulose, tamanho 10 cm x 20 cm. O produto deverá 

ter a certificação FSC.  

caixa 100                       -   

ITEM 99

Papel toalha tipo bobina simples ou dupla, cor branca sem picote, tamanho de 19 cm x

200 metros, composição do produto 100% celulose virgem, gramatura mínima de 35g/m²

e máxima de 38g/m². Alvura (ABNT NBR NM ISO 2470:2001) superior a 80%. Índice de

maciez (ABNT NBR 15.134:2007) < (menor) ou = (igual) que 5,5 nm/g. Quantidade de

pintas (ABNT NBR 8259:2002) < (menor) ou = (igual) que 20 mm²/m². Tempo de

absorção de água (ABNT NBR ISO 12625-8:2012) compatível com o dispensador ofertado

Unidade 3500                       -   

ITEM 100
Sabonete líquido em refil – fragrância de erva doce. Unidade de 800 ml cada refil. Marca

referência: Trilha, audax ou similar ou de melhor qualidade.
unidade 240                       -   

ITEM 101

Dispensador com auto corte para papel toalha bobina de 20 cm x 200m, fabricados em 

plástico abs de alta resistência e durabilidade, sistema de abertura com chave, libera o 

corte do papel em comprimento pré-determinado de 28cm, na cor branca, com tampa 

semitransparente, dimensões mínimas: (largura: 25cm, altura: 32cm, profundidade: 24 

cm). Marca referência.: Kimberly-Clark, Exaccta ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 20                       -   

ITEM 102

Dispensador de Sabonete Espuma Branco Dimensões: 12 cm de profundidade 11 cm de 

largura 26 cm altura. Com capacidade de 800 a 1000 ml.  Marca referência.: Kimberly-Clark, 

Exaccta ou similar ou de melhor qualidade.

Unidade 30                       -   

ITEM 103

Dispensador papel higiênico, plástico, cor branca, tipo fixação em parede com adesivo ou 

bucha/parafuso, com 30 cm de altura, 13 cm de largura e 11,5 de profundidade para 

papel higiênico tipo cai-cai.  Marca referência.: Kimberly-Clark, Exaccta ou similar ou de 

melhor qualidade.

Unidade 20                       -   

                     -   

GRUPO 5 

GRUPO 5 VALOR TOTAL
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Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 104

Bobina térmica para relógio de ponto 79mm x 365 m, 1 via, tubete de 13 mm, cor

amarelo ou palha, gramatura mínima de 50g/m
2

e máxima de 65g/m
2
. O produto deverá

estar em conformidade com a portaria do MTE 1.510/99, A bobina de papel para uso em

ECF com mecanismo impressor matricial deve manter a integridade dos dados impressos,

no mínimo, pelo período decadencial de 5 anos. O produto deverá ter a certificação FSC

Unidade 70                       -   

 

 

Item Descrição Unidade
Valor 

Unitário (R$)

Qtde. 

Total
Valor Total (R$)

ITEM 105

Câmera de CFTV: Descrição física; altura máxima de 84 mm e até Ø 108 mm, peso inferior ou igual a

250 g.  Sistema operacional Linux embarcado e interface usuário Web, SIM e iSIC. Sensor de imagem ¿¿ 

1 megapixel e progressiva CMOS. Obturador eletrônico automático e manual de 1/3 s até 1/100.000

segundos. Iluminação mínima: 0,1 lux: colorido (IR desligado), 0,01 lux: preto e branco (IR desligado).

Com sinal de ruído menor que 50 dB. Controle de ganho automático ou manual, Compensação de luza

de fundo BLC/WDR (60 dB). Perfil de funcionamento dia/noite: automático/cor/preto e branco. Modos

de vídeo: Auto (IRC) colorido e preto e branco. Detecção de vídeo; no mínimo de 4 regiões. Lentes:

Distancia focal não inferior a 2,8 mm, abertura máxima F2.0, ângulo de visão: H 84,91º/ V 44,73º, com

lente fixa e montada em placa. Compressão de vídeo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Resolução de

imagem/proporção de tela 720p (1.280 × 720) /16:9 D1 (704 × 480) /22:15 CIF (352 × 240) /22:15.

Foto: Até 1 foto por segundo, Formato do vídeo NTSC, Bit rate: H.264: 1 kbps a 6144 kbps, MJPEG:

10 kbps a 2048 kbps. Taxa de frames 1 a 30 FPS. Rede: Interface RJ45 (10/100 Base-T), Protocolos e

serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, RTSP, HTTPS, HTTP, Filtro IP,

SIP, SMTP, SSL, TLS, UPnP®, Bonjour, IGMP, Multicast, QoS, FTP, NTP, RTP, Onvif, Serviços DDNS No-

IP®; DynDNS®. Operação remota: Monitoramento configuração total do sistema, informações sobre

registros da câmera, atualização de firmware. Configuração de nível de acesso: acesso a múltiplos

usuários (máximo 20) com proteção por senha Navegador Internet Explorer®, Google® Chrome* e

Mozilla Firefox®. Smartphone iPhone®, iPad® e Android® - software iSIC Intelbras. Aplicações e

monitoramento Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Genetec. Distância máxima do infravermelho 20 m.

Alimentação 12 Vdc/PoE (802.3af). Proteção contra surtos e ondas eletromagnéticas. Nível de

proteção IP66. Referência: Intelbras / vip S4020 G2  

Unidade 15                       -   

GRUPO 6 
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ITEM 106
Cabo HDMI 1.4, comprimento de 5 M. Conectores de vídeo e áudio com blindagem e

aterramento independente. Com filtro. 
Unidade 20                       -   

ITEM 107
Cabo HDMI 1.4, comprimento 10 M, Conectores de vídeo e áudio com blindagem e

aterramento independente. Com filtro
Unidade 20                       -   

ITEM 108
Cabo HDMI 1.4, comprimento 20 M, deverá ser blindado em toda sua extensão e com

revestimento em nylon. Com filtro
unidade 20                       -   

                     -   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA                                                            -   

GRUPO 6 VALOR TOTAL

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: XX (XXXX) dias, a contar do dia da sessão de recebimento da mesma (observar o subitem 6.5 do Edital). 

 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

[Assinatura do Representante legal] 

Nome: ___________________ 

Cargo: ___________________ 

CPF: ____________________ 

RG: _____________________ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO E DADOS BANCÁRIOS 

 

Ref.: Pregão eletrônico nº XX/201X 

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de produtos de almoxarifado para a Finep. 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.°___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _________________ e do CPF n.º 

____________________, DECLARA: 

 

1) que o  endereço eletrônico abaixo informado será o meio utilizado pela Finep para troca de quaisquer 

informações necessárias ao bom andamento das negociações, assinatura e execução do contrato, sendo 

inclusive o meio considerado para contagem de prazos, sendo de inteira responsabilidade desta empresa 

comunicar à Finep quando houver alteração no referido endereço eletrônico, bem como garantir a sua 

acessibilidade. 

Endereço Eletrônico: ______________________________ 

 

2) que os dados bancários para fins de pagamento pela Finep são: 

Banco:  Agência:  Conta Corrente: 
 
 

3) Dados para contato por telefone: 

Pessoa de contato: ____________________________ 

Telefone:  ____________________________________ 

 

[Local], XX de XXXXXX de XXXX. 

 

________________________________________ 

[Assinatura do Representante legal] 

 Nome: ___________________ 

 Cargo: ___________________ 

CPF: ____________________ 

RG: _____________________
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ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2018 

 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e XXXX, a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep, 

empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com sede 

em Brasília – DF, e serviços nesta cidade, à Av. República do Chile, nº 330, Torre Oeste – Centro, Edifício 

Ventura, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep, por seus 

representantes legais, ao final qualificados, em decorrência do resultado obtido no Pregão Eletrônico acima 

referenciado, homologado e publicado no Diário Oficial da União – DOU em XX/XX/XXXX, resolve Registrar o 

Preço das empresas ao final qualificadas, observadas as condições estabelecidas no Edital e anexos do Pregão 

Eletrônico de n.º 32/2018, e nesta Ata. Sujeitam-se ainda as partes, às normas constantes da Lei nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016; no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002; Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e aos casos omissos, às disposições do Código Civil Brasileiro e 

demais normas aplicáveis. 

 

1. DO OBJETO  

Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de produtos de almoxarifado para a Finep 

conforme especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 32/2018 – Finep e do 

respectivo Termo de Referência, bem como da Proposta apresentada pela Licitante Registrada. 

Parágrafo Único - Este instrumento não obriga a Finep a firmar contratações, podendo ocorrer 

licitação específica para a objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 

FORNECEDOR detentor deste Registro a preferência, em igualdade de condições. 

 

2. DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses. 

 

3. DO FORNECEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS  

Fornecedor: 

CNPJ:  Tel./FAX (    ) 

Endereço: 
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Contato: 

Os preços unitários ora registrados são aqueles constantes da Planilha de Preços do FORNECEDOR, anexo a 

esta Ata de Registro de preços. 

 

4. CONTRATAÇÃO 

4.1. Surgindo a necessidade da contratação durante a vigência desta Ata, a Finep convocará a Licitante 

Registrada, por carta ou e-mail para, sob pena de perder o direito ao registro e à contratação, bem 

como de incorrer nas penalidades previstas na Cláusula Sétima desta Ata, em até 05 (cinco) dias úteis, 

assinar o Contrato. 

 Parágrafo Primeiro - A Licitante Registrada deverá manter atualizadas as certidões exigidas na fase de 

habilitação durante todo o prazo de vigência desta Ata. 

 Parágrafo Segundo - A situação habilitatória irregular ou a não atualização de tais documentos 

impossibilitará a assinatura do Contrato, podendo acarretar o cancelamento do registro e/ou a 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima desta Ata à Licitante faltosa. 

 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO, DO PAGAMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1. A Finep, de acordo com a sua necessidade pelos produtos registrados e respeitada a ordem de 

classificação, convocará o FORNECEDOR a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da sua convocação para assinatura, sob pena de decair o direito de 

fornecimento, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

5.1.1. A convocação ocorrerá através do endereço eletrônico (e-mail) informado em sua Declaração de 

Endereço Eletrônico e Dados Bancários - Anexo III do Edital. 

5.2. Após a convocação o FORNECEDOR deverá entregar o(s) produto(s) solicitado(s) pela Finep nos 

prazos indicados no Termo de Referência, anexo a este instrumento, contados de sua retirada. 

5.2.1. A Finep poderá cancelar quaisquer itens registrados quando o FORNECEDOR não cumprir as 

condições definidas no Edital e seus anexos, sem prejuízo das sanções previstas nesse instrumento e 

demais cominações legais, sendo, nessa hipótese, convocada outra Licitante respeitando-se a ordem 

de classificação. 

5.3. O fornecimento dos produtos deverá ser feito rigorosamente de acordo com os termos estabelecidos 

no Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição, implicará na recusa do 

recebimento dos mesmos pela Finep, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e seus anexos. 

5.4. Para efeito de cobrança de valores devidos, o FORNECEDOR deverá emitir Nota Fiscal em nome da 

FINEP Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90 encaminhando-a com a discriminação das 

importâncias devidas por item. 

5.4.1. Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a 

finalidade de que dispõe o subitem 5.4 acima. 
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5.5. Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, a Finep providenciará sua aferição e, constatado o 

cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados após o aceite emitido pelo fiscal da Finep. 

5.5.1. A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, a CSLL, a COFINS e a 

contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução 

Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações, e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as 

retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso. 

5.5.2. Fica o FORNECEDOR ciente da obrigatoriedade de apresentação do Anexo II e IV da Instrução 

Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações, quando assim couber. A Declaração deverá ser 

apresentada juntamente com a Nota Fiscal. 

5.5.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

5.6. O pagamento será efetuado pela Finep através de Ordem Bancária com depósito na conta corrente do 

FORNECEDOR. 

5.6.1. Para fins do disposto neste subitem, o FORNECEDOR deverá apresentar a Nota Fiscal à Finep 

ratificando e/ou retificando seus dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e 

Dados Bancários – Anexo III do Edital. 

5.6.2. As Ordens Bancárias consistirão em comprovantes de quitação pela Finep, de sua obrigação assumida 

com o FORNECEDOR. 

5.7. Fica o FORNECEDOR ciente que após a convocação e no momento do pagamento será verificada a 

regularidade da Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas 

– CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível 

no Portal do CNJ e a Relação de Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU. 

5.8. São obrigações, ainda, do FORNECEDOR além daquelas previstas no Termo de Referência e no 

Edital: 
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a) obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução do objeto desta Ata, pagando os 

emolumentos prescritos por lei, quando for o caso; 

b) designar encarregado responsável para representá-la no fornecimento dos produtos, que deverá ser o 

elemento de contato entre o FORNECEDOR e a Finep; 

c) observar as normas condominiais e da Finep, na entrega dos produtos, na circulação e permanência 

no prédio; 

d) prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de 

complexidade para os quais se fixarão prazos específicos; 

e) observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários 

– Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ, e na hipótese de alteração dos mesmos a 

Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve estar 

em nome do FORNECEDOR; 

f) responsabilizar-se pela perfeita execução desta Ata, obrigando-se a executá-la com a observância de 

todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e 

aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo; 

g) providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando a Finep, sua exclusão 

obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a 

contratada, quando optante do SIMPLES: 

h.1) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao 

longo da vigência do Contrato; ou 

h.2) se enquadrar em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006; 

i) comunicar a imposição de qualquer penalidade que o impeça de contratar com a Finep, bem como a 

eventual perda dos pressupostos para a licitação; 

 

6. REVISÃO DA ATA 

6.1. Esta Ata de Registro de Preços será revista, observado o disposto nos parágrafos a seguir. 

6.2.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Finep convocará a Licitante Registrada para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado, observando-se que: 

I. não aceitando reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado a Licitante Registrada será 

liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

II.  liberada a Licitante Registrada, nos termos do inciso anterior, a(s) Licitante(s) eventualmente 

cadastrada(s) no Cadastro de Reserva será(ão) convocada(s), observada a ordem de classificação, 

para igual negociação; e 

III.  a(s) Licitante(s) cadastrada(s) no Cadastro de Reserva que não aceitar(em) reduzir seus(s) preço(s) 

será(ão) igualmente liberada(s). 
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6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o mesmo poderá solicitar liberação do compromisso assumido, sem aplicação 

da penalidade, se demonstrada e confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 

e desde que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 

6.3.1. Caberá à Finep deliberar sobre a solicitação, podendo convocar os demais fornecedores para 

assegurar igual oportunidade de negociação, se for o caso. 

6.3.2. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, a Finep deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 

 

7. DAS PENALIDADES 

7.1. Pela inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de Preços, inclusive por falha ou fraude na 

execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações estipuladas no 

Edital e seus anexos e neste Instrumento, a Finep poderá, garantida a prévia defesa, cancelar um ou 

mais itens e aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

penal que couber: 

a) Advertência. 

b)  Multa:  

b.1)  contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do objeto; 

b.2)  moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do objeto, aplicável no atraso das 

providências requeridas pela Finep. 

c)  Rescisão. 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de: 

d.1) falha na execução do objeto; 

d.2) fraude na execução do objeto; 

d.3) comportamento de modo inidôneo; 

d.4) cometimento de fraude fiscal; 

d.5)  apresentação de declaração ou documentação falsa; 

d.6)   retardamento da execução do objeto; e 

d.7) demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado. 

 Parágrafo Primeiro - Contra a decisão de aplicação de penalidade, a Licitante faltosa poderá interpor o 

recurso cabível. 

 Parágrafo Segundo - A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede o cancelamento 

do registro. 
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 Parágrafo Terceiro - A multa aplicada à Licitante faltosa e os prejuízos causados a Finep serão 

deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da 

diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos. 

 Parágrafo Quarto - No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, 

os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012. 

 Parágrafo Quinto - No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-

se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013. 

 

8. DA ADESÃO À ATA 

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

 

9. DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

9.1. O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam 

em decorrência da Lei, do Edital e de seus anexos, o que inclui esta Ata de Registro de Preços, bem 

como a eventual tolerância com atrasos no cumprimento das obrigações assumidas pelo 

FORNECEDOR, não implicarão em novação, não podendo ser interpretados como renúncia a tais 

direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Finep. 

9.2. As demais obrigações das partes, sanções, outras condições para pagamento e demais informações 

necessárias ao fiel cumprimento deste Registro de preços, encontram-se previstas no Edital e seus 

anexos. 

 

10. DO FORO 

10.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente 

Ata que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo foro 

de sua sede. 

10.2. As folhas desta Ata de Registro de preços são rubricadas por XXXX, advogado(a) da Finep, inscrito (a) 

na OAB sob o nº XXXX, por autorização dos representantes legais que o assinam. 

  

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam a presente, em XX (XXXX) vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 

 

Local e data 

 

 

Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep: 
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___________________________________ 

 

___________________________________ 

[Autoridade competente] 

 

[Autoridade competente] 

 

 

Pelo FORNECEDOR:  

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Nome:                                                              

 

Nome: 

Cargo:                                                             

 

Cargo: 

End.:                                                                 

 

End.: 

CI:                                                                       

 

CI: 

CPF:                                                                   

 

CPF: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Nome:                                                               

 

Nome: 

CPF:                                                                    

 

CPF: 
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ANEXO V  

MINUTA DO CONTRATO 

 

Financiadora de Estudos e Projetos – Finep 

Instrumento Contratual Código Nº: 

XX.XX.XXXX.00 

 

CONTRATO ENTRE A FINANCIADORA DE ESTUDOS 

E PROJETOS - FINEP E [NOME DA CONTRATADA] 

 
Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, com sede em Brasília/DF, e serviços nesta cidade, à Av. 

República do Chile, nº 330, Torre Oeste – Centro, Edifício Ventura, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 

33.749.086/0001-09, doravante denominada Finep e XXXXXX, com sede em XXXXXX na XXXXXX, n.º XXX, 

inscrita no C.N.P.J. sob o n.º XXXXXX, doravante denominada Contratada, por seus representantes legais, ao 

final identificados, firmam o presente Contrato nos termos da legislação vigente – Lei nº 13.303, de 30 de 

junho de 2016 e no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, com base na homologação de fls. XX do processo de PREGÃO 

ELETRÔNICO n.º 32/2018 e acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para fornecimento de produtos de almoxarifado para a Finep. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES 

2.1. O objeto deste instrumento obedecerá rigorosamente às Especificações da Finep constantes do Termo 

de Referência do Edital nº 32/2018 e da Ata da Registro de Preços de XX de XXXXXX de 201X da 

Contratada, no que não colidir com o presente instrumento, constituindo estes, anexos a este 

Contrato. 

2.1.1. O objeto será executado no regime de empreitada por preço unitário. 

2.1.2. Qualquer alteração que se demonstre necessária durante a execução deste Contrato deverá ser 

previamente aprovada pela Finep, por escrito. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: VALOR 

3.1.  O valor total deste contrato é de até R$ xxxxx (xxxxx), conforme tabela abaixo: 
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Item Descrição Unidade 
Valor 

Unitário (R$) 
Qtde. 
Total 

Valor Total 
(R$) 

      

      

      

Valor Total  

 

3.2. Estão incluídos no preço acima, o lucro, o ISS, e todos os custos necessários que venham incidir à 

perfeita execução do objeto deste Contrato, inclusive despesas com fretes, transportes, embalagens, 

taxas, impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, inclusive o ISS, trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, comerciais e financeiras de qualquer natureza, e quaisquer seguros incidentes ou que venham 

a incidir ao fornecimento dos produtos. 

 

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO 

4.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIA DA EXECUÇÃO 

5.1.       Não será exigida garantida de execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. São obrigações da Contratada, além de todas as condições previstas também no Termo de 

Referência, no Edital do Pregão nº 32/2018 e leis vigentes, respeitando-se a especificidade do 

serviço ora contratado: 

a)  obter todas as licenças e autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, pagando os 

emolumentos prescritos por lei, quando for o caso; 

b)  designar encarregado responsável para representá-la na execução do Contrato, que deverá ser o 

elemento de contato entre a Contratada e a Finep; 

b.1) cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com o fiscal do contrato designado 

pela Finep, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 

c)  utilizar pessoal selecionado e de comprovada competência técnica e bom comportamento, que deverá 

obedecer às normas internas da Finep, mormente ao que se refere às normas de ética, segurança e 

saúde; 

d)  afastar ou substituir, a seu critério ou por recomendação da Finep, qualquer empregado que, 

comprovadamente, causar embaraço à boa execução deste Contrato, por ineficiência, má conduta em 

relação aos dirigentes, empregados da Finep ou terceiros; 

e)  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
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empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Finep, 

independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

f)  arcar com as despesas decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 

tais como seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, uniformes, 

crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público ou em Convenção 

Coletiva resultantes da execução do Contrato; 

g)  prestar imediatamente quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep, respeitados os casos de 

complexidade para os quais se fixarão prazos específicos; 

h) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, 

devendo comunicar à Finep a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;  

i)  observar as normas condominiais e da Finep na execução dos serviços e na circulação e permanência 

no prédio; 

j)  observar que os dados bancários, informados na Declaração de Endereço Eletrônico e Dados Bancários 

– Anexo III do Edital, devem estar vinculados ao seu CNPJ e, na hipótese de alteração dos mesmos, 

a Finep deverá ser oficialmente informada, respeitando-se, no entanto, que a conta corrente deve 

estar em nome da Contratada; 

k)  responsabilizar-se pela divulgação de qualquer informação sobre a Finep e os projetos por esta 

financiados que seus empregados venham a ter acesso, direta, indireta ou mesmo acidentalmente, em 

virtude do serviço prestado; 

l)  responsabilizar-se pela perfeita execução deste Contrato, obrigando-se a executá-lo com a observância 

de todas as normas legais, regulamentares, técnicas e éticas que envolvam execução, realização e 

aquisição de bens e serviços inerentes ao mesmo; 

n)  providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Finep, sua exclusão 

obrigatória do SIMPLES, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a 

Contratada, quando optante do SIMPLES: 

n.1)  extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao 

longo da vigência deste Contrato; ou 

n.2)  enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

6.2. São obrigações da Finep: 

d) efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos previstos neste instrumento desde 

que cumpridas todas as formalidades e exigências deste instrumento;  

e) designar fiscal, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, sendo o 

elemento de ligação entre as partes;  

f) comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento deste instrumento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 

representante da Finep devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

7.1.1. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao representante da Finep designado 

para a fiscalização do contrato. 

7.1.2.  O exercício da fiscalização pela Finep, indicado no subitem anterior não excluirá nem reduzirá as 

responsabilidades da Contratada. 

7.2. À Finep fica desde já assegurado o direito de: 

a)  solicitar à Contratada o afastamento ou a substituição de qualquer de seus empregados ou de 

prepostos, por ineficiência, incompetência, má conduta em relação aos dirigentes, empregados da 

Finep ou terceiros; 

b)  determinar o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

c)  rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição ou 

correção imediatas; 

d)  impugnar todo e qualquer serviço feito em desacordo com as especificações, normas regulamentares, 

legais e contratuais; e 

e)  ordenar a suspensão da execução do objeto ora contratado, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito à indenização, caso, dentro de 48 (quarenta e oito) 

horas a contar da entrega da notificação correspondente, não seja atendida qualquer reclamação por 

falha ou incorreção na execução do objeto. 

7.3. Quaisquer esclarecimentos solicitados pela Finep deverão ser prestados imediatamente, respeitados 

os casos de complexidade para os quais se fixarão prazos específicos. 

 

CLÁUSULA OITAVA: RECEBIMENTO 

8.1. O objeto será recebido provisoriamente, quando do recebimento do documento fiscal. Quando 

verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será 

adotado: 

a)  a Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da 

data de convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a 

instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade; 

b)  na não realização dos ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou 

parcialmente, podendo ser instaurado procedimento de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação 

das demais penalidades. 
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8.2. A partir do recebimento provisório, a Finep efetuará a verificação do atendimento das especificações, 

condições e obrigações previstas neste Contrato e em seus Anexos, recebendo definitivamente o 

objeto através de atesto na Nota Fiscal.  

8.3. O recebimento definitivo: 

a)  constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e 

b)  não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente ou pela garantia dos 

materiais entregues. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Pelo objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda deste instrumento, a Finep realizará o 

pagamento à Contratada, na forma e no prazo estipulado no item 9.3 desta Cláusula, respeitado o 

valor do contrato disposto na Cláusula Terceira. 

9.2. Para efeito de cobrança de valores contratuais, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal em nome da 

Finep Rio de Janeiro, CNPJ nº 33.749.086/0002-90, encaminhando-a com a discriminação das 

importâncias devidas. 

9.2.1. Nos estados onde já estejam implantadas a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, esta será obrigatória, para a 

finalidade de que dispõe o subitem 9.2, acima. 

9.3. Uma vez recebida a nota fiscal discriminativa, acompanhada, se for o caso, de documentos acessórios, 

a Finep providenciará sua aferição e, constatado o cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após o ateste do fornecimento do bem emitido 

pelo fiscal da Finep, para o qual será observado o cumprimento do disposto no Termo de Referência.  

9.3.1. A Finep fica obrigada a efetuar as retenções na fonte do Imposto de Renda, da CSLL, da COFINS e da 

contribuição para o PIS/PASEP a que se refere o art. 34 da Lei nº 10.833/03, regulado pela Instrução 

Normativa nº 1.234/12/RFB e suas alterações e do ISS na forma da legislação pertinente e ainda as 

retenções previdenciárias obrigatórias na forma da Lei, quando for o caso. 

9.3.2. Fica a Contratada ciente da obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Opção pelo Simples, 

quando assim couber, obedecendo ao disposto na Instrução Normativa nº 1.234/12/RFB e suas 

alterações. A Declaração deverá ser apresentada no ato da entrega da Nota Fiscal, no modelo disposto 

no Anexo IV da referida IN. 

9.3.3. As entidades beneficentes de assistência social previstas nos incisos III e IV do caput do art. 4º da IN 

1.234/12/RFB que atuam nas áreas da saúde, da educação e da assistência social deverão apresentar, 

juntamente com a declaração de que trata o caput do art. 6º da referida IN, o Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência Social (Cebas), expedido pelos Ministérios das respectivas áreas de atuação 

da entidade, na forma estabelecida pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014. 

9.4. Caso sejam verificadas divergências, a Finep devolverá o documento fiscal à Contratada ou solicitará 

a emissão de novo documento fiscal, sendo admitida a carta de correção quando cabível.  
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9.5. Antes de cada pagamento à Contratada, será verificada a regularidade da Certidão Conjunta 

Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, bem como o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ e a Relação de 

Inabilitados ou Relação de Inidôneos do TCU. 

9.5.1. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, 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.  

9.5.2. Havendo 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. 

9.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária com depósito na conta corrente n.º XXXX, 

Banco XXXXXX, agência XXXX, cujo comprovante servirá como recibo de quitação. 

9.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: ALTERAÇÃO 

10.1. O contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 13.303/2016; 

c) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
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d) quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

e) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação 

ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens; 

f) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e 

a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 

ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: REAJUSTE 

11.1. Observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o valor consignado neste Instrumento poderá ser 

reajustado, visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, competindo à Contratada 

solicitar o reajuste para análise e posterior aprovação da Finep, na forma apresentada nos subitens 

desta cláusula. 

11.1.1. Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA/IBGE. 

11.2. Para o primeiro reajuste, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de 

apresentação da proposta. 

11.2.1. Para os reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data de aniversário 

da apresentação da proposta. 

11.3. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terão suas vigências iniciadas observando-se o 

seguinte: 

a)  a data do aniversário da proposta; 

b)  em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para 

concessão dos próximos reajustes futuras. 

11.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos itens que o motivaram, e apenas 

em relação à diferença porventura existente. 

11.5. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a 

prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

12.1. O atraso ou a abstenção pela Finep do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam 

em decorrência da lei ou do presente Contrato, bem como a eventual tolerância com atrasos no 
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cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não implicarão em novação, não podendo 

ser interpretados como renúncia a tais direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos, a qualquer 

tempo, a critério exclusivo da Finep. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: PENALIDADES 

13.1. Pela inexecução total ou parcial ou atraso injustificado na execução deste Contrato, inclusive por falha 

ou fraude na execução do mesmo e ainda pelo descumprimento de qualquer prazo e/ou obrigações 

estipuladas no Termo de Referência e neste Instrumento pela Finep, esta poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que 

couber: 

a) Advertência. 

b)  Multa:  

b.1)  contratual: de até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

b.2)  moratória: de até 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, aplicável no atraso das 

providências requeridas pela Finep. 

b.3)  moratória: de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, observado o máximo de 2% 

(dois por cento), por dia de atraso na prestação da garantia contratual. 

c)  Rescisão. 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Finep, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, quando tratar-se de: 

d.1) falha na execução do Contrato; 

d.2) fraude na execução do Contrato; 

d.3) comportamento de modo inidôneo; 

d.4) cometimento de fraude fiscal; 

d.5)  apresentação de declaração ou documentação falsa; 

d.6)   retardamento da execução do objeto; e 

d.7) demais ações que venham a comprometer a regular execução do objeto pactuado. 

13.2. A Contratada não incorrerá na sanção referida nos itens b.2 e b.3 caso ocorram prorrogações 

compensatórias formalmente concedidas pela Finep, devidas a comprovado impedimento na execução 

das obrigações. 

13.3. As sanções previstas nos itens a e d poderão ser aplicadas juntamente com a do item b, facultada a 

defesa prévia da Contratada, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13.4. A sanção prevista no item d implica a imediata rescisão. 
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13.5. A cobrança da multa será feita na forma da lei, podendo ser descontada da garantia, se houver, após 

regular processo administrativo. 

13.5.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Finep ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

13.5.2. O prazo para pagamento da multa aplicada pela Finep não poderá ultrapassar 10 (dez) dias úteis a 

partir da intimação da empresa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: RESCISÃO 

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

a)  por mútuo acordo entre as partes, mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias; 

b)  por via judicial, nos termos da legislação; 

c) motivadamente, sem direito à indenização quando esgotado o prazo recursal, a contratada não realizar 

o pagamento da multa aplicada; 

d) motivadamente, sem direito à indenização, quando, respeitado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, for caracterizado o inadimplemento contratual; 

e) motivadamente, sem direito à indenização, quando, durante a execução contratual, for identificado 

cometimento de conduta tipificada como crime na legislação penal por parte da contratada. 

14.1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da Contratada, a Finep poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados 

ou estimados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: VEDAÇÕES 

15.1. É vedado à Contratada: 

a)  caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b)  interromper injustificadamente a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

Finep, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTINEPOTISMO E CONDUTA ÉTICA 

16.1. Os administradores e/ou sócios dirigentes, bem como as pessoas que compõem o quadro técnico 

empregado na execução do serviço, não podem possuir familiar (cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) detentor de cargo 

comissionado ou função de confiança na Finep, em atendimento ao Decreto 7.203/2010. 
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16.2.    A Contratada declara ter conhecimento do Código de Ética e de Conduta da Finep, que poderá ser 

consultado na página da Finep na internet: http://www.finep.gov.br, ou requisitado ao Fiscal do 

Contrato. 

16.3.    Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas da Finep ou da legislação vigente 

podem ser denunciados à Ouvidoria, por meio do endereço http://www.finep.gov.br/ouvidoria ou na 

Avenida República do Chile, 330, 11° andar, Torre Oeste, Centro, CEP 20.031-170. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

17.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Compras, 

Contratações e Contratos Administrativos da Finep e aos casos omissos as disposições do Código Civil 

Brasileiro e demais normas aplicáveis, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 

32/2018, bem como à proposta da Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FORO 

18.1. Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do presente 

Contrato que não puder ser resolvida de comum acordo entre as partes, podendo a Finep optar pelo 

foro de sua sede.  

 

Este contrato foi elaborado com base na minuta aprovada por XXXXXXXX, advogado da Finep, quando da 

elaboração do Edital. 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo. 

 

Local e data 

 

Pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

[Autoridade competente] 

 

[Autoridade competente] 

 

Pela CONTRATADA: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 
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Nome:                                                              

 

Nome: 

Cargo:                                                             

 

Cargo: 

End.:                                                                 

 

End.: 

CI:                                                                       

 

CI: 

CPF:                                                                   

 

CPF: 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

Nome:                                                               

 

Nome: 

CPF:                                                                    

 

CPF: 

 


