
 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – PROCESSO Nº 138-19/2022  

 

ANEXO I 
UASG: 462939 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

O presente Termo de Referência destina-se a estabelecer normas relativas à aquisição de materiais de 
projeto de estudo, bem como subsidiar as empresas interessadas na elaboração de suas propostas. 

O presente termo rege-se pelo Decreto nº 8.241, de 21/05/2014, aplicando-se subsidiariamente as 
disposições da Lei nº 8.666/93. 

 
1. O OBJETO 

 
 

1.1. Constitui objeto deste Termo, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos de robótica e impressora 3D, a fim de dar subsídios quanto à estrutura e 
desenvolvimento das atividades à equipe de coordenação do Projeto nº 138 denominado “Edital 
05/2020 – Empreendedorismo inovador” de Apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação 
tecnológica no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), 
selecionados por chamadas públicas voltadas às instituições da Rede, juntamente com a Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto). 
 
1.2. As condições, descrições e quantidades estão estabelecidas neste Termo de Referência. Havendo 
divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e o descrito no site 
www.gov.br/compras/pt-br, no “SIASG” ou na Autorização de fornecimento, prevalecerá, sempre, a 
descrição no Edital, neste Termo de Referência e seus anexos. As descrições constantes na nota fiscal 
deverão estar conforme descrições deste Termo de Referência. 

 
1.3. Solicitamos que na descrição complementar (site www.gov.br/compras/pt-br) sejam 
apresentadas todas as informações do item cotado. 

 
1.4. Optou-se pela aquisição por Sistema de Registro de Preços pela necessidade de parcelamento da 
entrega dos produtos, em razão da implantação do projeto, assim não sendo possível determinar o 
período exato para a entrega. 

 
1.5. Caso seja necessário, serão solicitados prospectos e/ou amostras dos itens à licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o apresentado para análise, a licitante será 
desclassificada, sendo exigido do segundo colocado e assim sucessivamente, até ser classificada uma 
empresa que atenda plenamente às exigências do ato convocatório. O prazo de envio da amostra 
deverá ser de até 3 (três) dias úteis. 

 
1.6. A Autorização de Fornecimento será enviada, preferencialmente, por e-mail, para tanto as 
empresas devem atualizar suas informações cadastrais no site www.gov.br/compras/pt-br. 

 

1.7. Na nota fiscal, no campo “dados adicionais/informações complementares” as empresas deverão 
informar seus telefones, e-mail e dados bancários. 

 
1.8. O preço estimado poderá sofrer alteração até a data de abertura do Pregão. 

http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br)
http://www.gov.br/compras/pt-br)
http://www.gov.br/compras/pt-br
http://www.gov.br/compras/pt-br
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1.9. As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação afeta à área e normas técnicas em 
vigor correspondentes aos produtos, pelos órgãos e agências reguladoras competentes e também 
conforme indicação do fabricante/produtor. 

 
 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ORÇAMENTO 
 

2.1. A entrega de produtos diversos para atender as demandas, conforme especificações constantes 
do presente termo, sendo todos os itens de contratação exclusiva de ME/EPP/COOP. 

 

2.1.1. O orçamento total estimado para a aquisição dos materiais e serviços é de R$ 94.913,85 
(noventa e quatro mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos). O valor de referência foi 
obtido nos termos do Art. 4º, do Decreto nº 8.241, de 21/05/2014 e artigo 6º da IN nº 73, de 5 de agosto 
de 2020, sendo o preço máximo estimado e admitido por item: 

Item 
 

Descrição 

 

CATMAT 
CATSER 

 
Decreto 

nº 
7.174/10 

 

Unid. 

 

Quant. 

Diferença 
mínima de 

lance 
(%) 

Valor 
Unitário de 
referência 

(R$) 

 
Valor Total 

(R$) 

1.  Alicate de bico curto:Alicate bico meia-cana 
curto com corte. Características mínimas: 

● Bico com ranhuras para melhor 
agarre; 

● Medida: 6" 

 

Modelo de referência: TRAMONTINA-
44004/106 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/74159/2/468/Alicate-Meia-Cana-6-
Polegadas/153/?utm_source=googleshoppi
ng&utm_campaign=xmlshopping&utm_med
ium=cpc&utm_content=74159 

354551 Não Und 02 1% 79,11 158,22 

2.  Alicate de corte de precisão:Alicate de corte 
rente. Características mínimas: 

● Material: Aço SK-5 

● Corte: Rente 

● Comprimento: 132mm 

● Capacidade de corte: 0,8mm - Fio 
Macio 

● Capacidade de corte: φ1,3mm - Fio 
de Cobre 

 

Modelo de referência: HIKARI HK-170 

https://www.hikariferramentas.com.br/alicat
e-de-corte/21/104/ 

461700 Não Und 02 1% 138,23 276,47 

3.  Alicate de uso geral 8":Alicate desenvolvido 
para uso geral. Características mínimas: 

● Fabricado em aço cromo - 

● vanádio 

● Cabo isolado, antideslizante com 
abas protetoras arredondadas para maior 
conforto 

● Capacidade de corte: arame mole 

461700 Não Und 02 1% 76,90 153,79 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/74159/2/468/Alicate-Meia-Cana-6-Polegadas/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=74159
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/74159/2/468/Alicate-Meia-Cana-6-Polegadas/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=74159
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/74159/2/468/Alicate-Meia-Cana-6-Polegadas/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=74159
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/74159/2/468/Alicate-Meia-Cana-6-Polegadas/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=74159
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/74159/2/468/Alicate-Meia-Cana-6-Polegadas/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=74159
https://www.hikariferramentas.com.br/alicate-de-corte/21/104/
https://www.hikariferramentas.com.br/alicate-de-corte/21/104/
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diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0 

● Medida Nominal: 8" 

● Dimensões: 208 x 48 mm 

 

Modelo de referência: BELZER-219022BBR 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/4436/2/468/alicate-universal-8-pol--belzer-
219022bbr 

4.  Jogo de alicates para eletrônica:Jogo de 
mini alicates para eletrônica. Características 
mínimas: 

● Fabricado em aço cromo vanádio, 
cabo emborrachado antideslizante, sistema 
de mola, conjunto com mínimo de 5 peças. 

● Conteúdo: Corte Diagonal 4´1/2", 
Meia Cana 5", Bico Chato 5", Meia Cana 
Curvo 5", Bico Agulha 6” 

 

Modelo de referência: WORKER-184578 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/14731/2/468/jogo-de-mini-alicates-com-5-
pecas-worker-184578 

461700 Não Und 01 1% 134,51 134,51 

5.  Balança precisão:Balança de Precisão 
Digital. Informações Técnicas: 

Gama de pesagem: 500 g/0,01 g 

Material: aço inoxidável e plástico ABS 

Display: Grande LCD Screen Display com 
retroiluminação LED azul 

Max. Capacidade: 500 g 

Max. Resolução: 0,01gramas 

Modos de leitura: G, oz, ozt, dwt, ct, gn 

Retro-iluminado: Sim 

Tare Dedução: Sim 

Contagem de peças: Sim (25.50.60.75.100) 

Tigela/Container: 2 capa protetora 
transparente (pode ser usado como bandeja 
de pesagem) 

Tamanho do Prato 10cm x 10cm 

Dimensões da Balança 10,55 CM x 12,75 
cm x 1,9 cm 

Itens Inclusos 

- 1 Mini Balança Digital 0,01gr á 500gr 

- Manual em Ingles 

- 2 Pilhas AAA 

Modelo de referência: Diamond MH-267-5 

https://www.risi.com.br/produto/balanca-
digital-alta-precisao-001g-a-500g-calibrada/ 

445245 Não Und 01 1% 274,74 274,74 

6.  Bancada de trabalho:Bancada de Trabalho 
para Eletrônica com as seguintes 
especificações: 

● Barra de tomadas protegida por 
fusível (mínimo de 8 tomadas); 

● Manta Antiestática e Cabo de 
Aterramento; 

482743 Não Und 02 1% 2.160,28 4.320,56 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/4436/2/468/alicate-universal-8-pol--belzer-219022bbr
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/4436/2/468/alicate-universal-8-pol--belzer-219022bbr
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/4436/2/468/alicate-universal-8-pol--belzer-219022bbr
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/14731/2/468/jogo-de-mini-alicates-com-5-pecas-worker-184578
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/14731/2/468/jogo-de-mini-alicates-com-5-pecas-worker-184578
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/14731/2/468/jogo-de-mini-alicates-com-5-pecas-worker-184578
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Cabo de aterramento; 

● Possuir um tampo para trabalho e, 
no mínimo, duas prateleiras superiores para 
alocação de equipamentos; 

Dimensões mínimas: 

● Prateleiras superiores (CxL): 98 x 
25cm; 

● Dimensões do tampo e da manta 
(CxL): 100 x 50cm; 

● Dimensões totais (CxLxA): 
100x50X126cm. 

Modelo de referência: Farbrasil FB-1260T 

https://www.usinainfo.com.br/bancada-de-
trabalho/bancada-de-trabalho-para-
eletronica-com-barra-de-tomadas-manta-
antiestatica-e-cabo-de-aterramento-
fb1260t-5048.html 

7.  Kit Com 10 Brocas- Metal Duro - Pcb- Cnc 
0,3mm A 1,2mm:Kit contém 10 micro brocas 
para Micro Retíficas com alta dureza e alta 
resistência ao desgaste. Pode ser aplicado 
a PCB, SMT, molde, processamento de 
hardware, indústria eletrônica e etc 

Especificações Técnicas: 

Material: Carboneto de Tungstênio 

Tamanhos das brocas: 0.3mm 0.4mm 
0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 
1.1mm 1.2mm 

Diâmetro das Hastes: 3.175mm (1/8) 

Comprimento Total: 38.1mm (1-1/2) 

Quantidade de brocas: 10pcs 

Acompanha estojo 

Modelo de referência: 

https://www.ferramix.com.br/acessorios/ace
ssorios-micro-retifica/combo-10-brocas-
para-micro-retifica-haste-3mm-
tungstenio?parceiro=1941 

481377 Não Kit 02 1% 46,76 93,53 

8.  Maleta brocas e bits:Maleta de jogo de 
brocas e bits com no mínimo 78 peças 
contendo: 

 

Brocas de Aço Rápido HSS, Brocas de 
Alvenaria, Brocas de Madeira, Bits Longos 
50mm em Cromo Vanádio, Pontas Fenda 
Cruzada, Pontas Pozidrive, Pontas Fenda, 
Pontas Torks, Bits 25mm em Cromo 
Vanádio, Pontas Quadrada, Pontas 
Hexagonais, Brocas Chata pra Madeira, 
Trena 2m e Suporte para Bits. 

 

Modelo de referência: FORTGPRO-FG8941 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-
78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-
?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-
L2hQopBiWVruMK1SP-
czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOits
aAiwXEALw_wcB 

481377 Não Und 01 1% 173,01 173,01 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/125118/37/778/jogo-de-brocas-e-bits-com-78-pecas-e-maleta--fortgpro-fg8941-?gclid=Cj0KCQjwwLKFBhDPARIsAPzPi-L2hQopBiWVruMK1SP-czA1AlPC5nMv4keppeYi0WoJCsNnratOitsaAiwXEALw_wcB
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9.  Jogo chaves precisão: Jogo de chaves de 
precisão com 6 peças. Características 
mínimas: 

 

Haste em aço cromo vanádio, acabamento 
fosfatizado, cabeça giratória, cabos de alta 
resistência. Conteúdo: Maleta com mínimo 
de 4 chaves ponta chata 1.4, 2, 2.4, 3 mm; 2 
chaves ponta cruzada nr. 0, nr. 1. 

 

Modelo de referência: Tramontina 
41905/306 

https://www.amoedo.com.br/jogo-chave-
precisao-41905-306-c-6pcs.html 

 

481377 Não Jg. 02 1% 83,74 167,48 

10.  Estilete Retrátil: Estilete Retrátil. 
Características mínimas: 

6 polegadas, Corpo Dupla Injeção, 8 
Laminas de Aço Especial, Botão Trava da 
Lamina 

Modelo de referência: TRAMONTINA-
43390308 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/90695/31/281/estilete-profissional-de-6-
pol-com-8-laminas--tramontina-43390308 

478929 Não Und 03 1% 44,22 132,66 

11.  Fita isolante:Fita isolante preta Classe A. 
Características mínimas: 

19mm X 20m, indicada para instalações 
elétricas. Anti-Chamas. Resistente a UV.  

Aprovada de acordo com os requisitos da 
NBR 5037 (ABNT) e UL150 

Espessura 0,19mm - Classe da temperatura 
90ºc 

Modelo de referência: 33+ Scotch 3M. 
https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/p/d/b000
34650/ 

420874 Não Und 20 1% 13,99 279,80 

12.  Fresas de corte de 1,5mm:Fresas de corte 
para PCB de 1,5mm. 

Modelo de referência: 
https://www.eletrodex.net/montagem/pci/bro
cas-e-fresas/fresas-para-pcb-chinadrill 

450030 Não Und 03 1% 89,53 268,58 

13.  Furadeira de impacto: Parafusadeira / 
Furadeira de Impacto. 

 

Motor Brushless sem escova. Mandril de 
1/2" aperto 

rápido sem chave. Velocidade entre 1700 e 
2000 RPM . Gatilho com velocidade variável 
e reversível. Torque máximo entre 55 e 80 
nm. Incluso: 02 (duas) Baterias de 20V, 
entre 1,5 e 3,0Ah. Carregador Bivolt 
110/220V e maleta plástica. Garantia 
mínima 1 ano. 

 

Modelo de referência: Dewalt XR 
(DCD796D2-BR) 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-
de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-

481182 Não Und 01 1% 2.044,17 2.044,17 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/90695/31/281/estilete-profissional-de-6-pol-com-8-laminas--tramontina-43390308
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/90695/31/281/estilete-profissional-de-6-pol-com-8-laminas--tramontina-43390308
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/90695/31/281/estilete-profissional-de-6-pol-com-8-laminas--tramontina-43390308
https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/p/d/b00034650/
https://www.3m.com.br/3M/pt_BR/p/d/b00034650/
https://www.eletrodex.net/montagem/pci/brocas-e-fresas/fresas-para-pcb-chinadrill
https://www.eletrodex.net/montagem/pci/brocas-e-fresas/fresas-para-pcb-chinadrill
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
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Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-
Maleta/153/?utm_source=googleshopping&
utm_campaign=xmlshopping&utm_medium
=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQj
wna2FBhDPARIsACAEc_VT-
OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-
4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAk
ScEALw_wcB 

14.  Jogo de ferramentas com 110 peças: Jogo 
de Ferramentas com 110 peças ou superior.  

Composição mínima: 110 peças, sendo: 1 
maleta plástica 1 porta-chaves 
allen/hexagonais 4 porta-bits 1 alicate corte 
diagonal 6" em aço cromo vanádio 1 alicate 
meia-cana 8" em aço cromo vanádio 1 
alicate bomba d?água 10" em aço cromo 
vanádio 2 chaves de fenda em aço cromo 
vanádio (5,5 mm x 75 mm e 6,5 mm x 100 
mm) 2 chaves phillips em aço cromo 
vanádio (n° 1 x 75 mm e n° 2 x 100 mm) 8 
chaves allen/hexagonais em aço cromo 
vanádio (1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 
mm, 5 mm, 5,5 mm e 6 mm) 11 chaves 
combinadas (8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 
12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 
mm e 19 mm) 15 soquetes encaixe 1/2" em 
aço cromo vanádio (10 mm, 11 mm, 12 mm, 
13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 
mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm 
e 27 mm) 1 catraca encaixe 1/2" 1 extensão 
5" em aço cromo vanádio encaixe 1/2" 1 
junta universal em aço cromo vanádio 
encaixe 1/2" 1 cabo T em aço cromo vanádio 
encaixe 1/2" x 10" 2 soquetes para vela de 
ignição em aço cromo vanádio (16 mm e 21 
mm) 11 soquetes em aço cromo vanádio 
encaixe 1/4" (4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 
mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 
e 14 mm) 1 catraca encaixe 1/4" 1 extensão 
em aço cromo vanádio 2" encaixe 1/4" 1 
extensão em aço cromo vanádio 4" encaixe 
1/4" 1 extensão flexível 6" em aço cromo 
vanádio encaixe 1/4" 1 junta universal em 
aço cromo vanádio encaixe 1/4" 1 cabo 
adaptador para bits com catraca em aço 
cromo vanádio encaixe 1/4" bits magnéticos 
em aço cromo vanádio encaixe 1/4": 7 fenda 
(3,5 mm (2 peças), 4 mm (2 peças), 5,5 mm, 
6,5 mm e 8 mm) 8 phillips (n° 0, n° 1, n° 2 e 
n° 3 (2 peças cada)) 6 allen (2 mm, 3 mm, 4 
mm, 5 mm, 6 mm e 7 mm) 3 quadrados (S1, 
S2 e S3) 7 hexalobular (T10, T15, T20, T25, 
T27, T30 e T40) 3 pozidrive (PZ1, PZ2 e 
PZ3) 4 três pontas (1, 2, 3 e 4) 2 
adaptadores 

Modelo de referência: VONDER-
35.99.110.104. 
https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/80635/2/301/kit-de-ferramentas-com-110-
pecas-vonder-3599110104 

481377 Não Jg. 01 1% 840,56 840,56 

15.  Jogo ferramentas 300pçs: Jogo De 
Ferramentas 300 Peças Titanium 

- Material: Aço Cromo Vanádio 

Acompanha: 

- 6 Chaves de precisão 

- 1 Alicate meia cana 

- 1 Alicate bico curto 

- 1 Alicate Comum 

481377 Não Jg. 01 1% 359,30 359,30 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/102616/21/223/ParafusadeiraFuradeira-de-Impacto-a-Bateria-20V-Li-Ion-12-Pol-Brushless-com-Carregador-220V-2-Bat-e-Maleta/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=102616&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_VT-OfbIEDDoRTcOp7vFapMX9-4YPYhmnGhrY_V84h3eV5oh5HmA5MaAkScEALw_wcB
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/80635/2/301/kit-de-ferramentas-com-110-pecas-vonder-3599110104
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/80635/2/301/kit-de-ferramentas-com-110-pecas-vonder-3599110104
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/80635/2/301/kit-de-ferramentas-com-110-pecas-vonder-3599110104
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- 1 Chave de Fenda 5x75mm 

- 1 Chave Philips 5x75mm 

- 1 Estilete com Lâmina 

- 48 Bits 

- 11 Brocas Aço Rápido 

- 4 Brocas de videa 

- 10 Brocas escariadora 

- 1 Broca escariadora com Plug 

- 1 Nível 

- 1 Martelo 

- 1 Pulsão 

- 1 Chave canhão 

- 2 jogos de chave allen com 12 peças cada 
uma 

- 27 Boquinhas sextavada 

- Maleta 

Modelo de referência: 

https://ddmaquinas.com.br/kit-jogo-de-
ferramentas-300-pecas-multiuso-com-
maleta-titanium 

16.  Kit ferramenta Bosch + trena laser:Kit 
composto por 2 itens: 

1 - Medidor de Distância Trena Laser Digital 
Profissional 40m com Calculo de Área - 
FORTGPRO-FG026 Veja Detalhes 

1 - Parafusadeira/Furadeira de Impacto a 
Bateria 18V Li-Ion 1/2 Pol. com Carregador 
2 Baterias Maleta e Acessórios - BOSCH-
06019F83E1-000 

 

Modelo de referência: 
https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/113835/21/223/kit-parafusadeirafuradeira-
de-impacto-12-pol-bosch-gsb180liac--trena-
laser-digital-bosch-k208   

481377 Não Kit 01 1% 2.184,38 2.184,38 

17.  Kit Jogo de Ferramentas com 103 Peças X-
Line X103TiN Bosch:Estojo Kit Jogo de 
Ferramentas com 103 Peças X-Line 
X103TiN Bosch. Modelo de 
Referência:https://www.magazineluiza.com.
br/estojo-kit-jogo-de-ferramentas-com-103-
pecas-x-line-x103tin-
bosch/p/aab1c19400/fs/otfs/ 

481377 Não Kit 01 1% 530,02 530,02 

18.  Quadro elétrico: Quadro elétrico. 
Características mínimas: 

 

● Material: Chapa de aço sae 
1008/1010 e pintura eletrostática a pó. 

● Comprimento x Largura x 
Profundidade: 60 cm x 40 cm x 25 cm. 

● Tipo: Sobrepor 

● Grau de proteção IP 54. 

● Ponto de aterramento na porta e na 
placa de montagem. 

● Porta removível com abertura de 
mais de 100 graus e borracha de vedação 

480843 Não Und 01 1% 658,00 658,00 
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● Fecho padrão com acionamento 
Fenda 

 

Modelo de referência: Caixa para Painel de 
Comando Eletrico 60x40x25 View Tech 

https://www.viewtech.ind.br/caixa-para-
painel-de-comando-eletrico-60x40x25-view-
tech#/ 

 
19.  Parafusadeira/ Furadeira: Parafusadeira/ 

Furadeira 3/8" (10mm) 12v (ou superior) 
Velocidade Variável Reversível com 
Carregador Bivolt. 

● Bateria 20V Íon Lítio 

● Mandril 3/8 (10mm) sem chave 

● Velocidade variável 0-800 RPM 

● Capacidade de carga 1.5Ah 

 

Modelo de referência: BDCDE120C – 
BLACK DECKER. 
https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/137766/21/223/parafusadeirafuradeira-a-
bateria-20v-li-ion-vel-variavel-reversivel-
autosense-com-carregador-bivolt-
blackdecker-bdcde120c-br 

481182 Não Und 01 1% 1.487,80 1.487,80 

20.  Micro retifica: - Potência: 135W 

- Voltagem: 220V 

- Frequência: 60 Hz - 6 Velocidades 

- Velocidade Variável entre 8.000 e 30.000 
Rpm 

- Acompanha maleta e 234 acessórios 

- Isolação Dupla 

- Peso bruto: 1,53Kg 

- Garantia: 90 dias 

Itens inclusos: 

- 1 Micro Retífica Charbs 

- 6 Pinças 

- 8 Tubos de Lixa 

- 3 Brocas 

- 9 Pontas diamantadas 

- 2 Suporte para discos de corte 

- 1 Suporte para disco de polimento 

- 2 Suportes para tubos de lixa 

- 3 Escovas de nylon 

- 3 Escovas de metal 

- 10 Pontas montadas 

- 1 Frasco com paste de polimento 

- 7 Discos de polir 

- 14 Discos de desbastar 

- 90 Discos de lixa 

- 65 Discos de corte 

- 5 Discos de corte reforçados 

481377 Não Und 01 1% 615,15 615,15 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/137766/21/223/parafusadeirafuradeira-a-bateria-20v-li-ion-vel-variavel-reversivel-autosense-com-carregador-bivolt-blackdecker-bdcde120c-br
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/137766/21/223/parafusadeirafuradeira-a-bateria-20v-li-ion-vel-variavel-reversivel-autosense-com-carregador-bivolt-blackdecker-bdcde120c-br
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/137766/21/223/parafusadeirafuradeira-a-bateria-20v-li-ion-vel-variavel-reversivel-autosense-com-carregador-bivolt-blackdecker-bdcde120c-br
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/137766/21/223/parafusadeirafuradeira-a-bateria-20v-li-ion-vel-variavel-reversivel-autosense-com-carregador-bivolt-blackdecker-bdcde120c-br
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/137766/21/223/parafusadeirafuradeira-a-bateria-20v-li-ion-vel-variavel-reversivel-autosense-com-carregador-bivolt-blackdecker-bdcde120c-br
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- 1 Pedra de amolar 

- 1 Chave de troca 

- 1 Ponta para plir 

Modelo de referência: CH2904-X Charbs 

https://www.charbs.com.br/ferramentas-
eletricas/micro-retificas/micro-retifica-com-
234-acessorios-e-maleta-ch2904-x-charbs 

21.  Óculos de proteção: Óculos de proteção 
UVA e UVB 

Modelo de referência: Sky Clear Delta Plus 
CA 39878 

https://www.superepi.com.br/oculos-de-
protecao-sky-clear-delta-plus-estilo-rio-de-
janeiro-uva-e-uvb-ca-39878-1887-
p1052483?tsid=16 

450515 Não Und 11 1% 5,59 61,47 

22.  Parafusadeira/Furadeira impacto 12V: 
Parafusadeira/Furadeira impacto 12V: 

:: Bateria: 12V 1.5Ah 

:: Bateria de íons de Lítio 

:: Capacidade de perfuração: 

# Aço: 10mm 

# Madeira: 21mm 

# Alvenaria: 8mm 

:: Rotações por minuto: 

# Alta: 0 - 1.700 RPM 

# Baixa: 0 - 450 RPM 

:: Impactos por minuto: 

# Alta: 0 - 25.500 IPM 

# Baixa: 0 - 6.750 IPM 

:: Torque: 

# Junta rígida: 30Nm 

# Junta flexível: 14Nm 

:: Emissão de vibrações: 13 m/s² 

:: Incerteza K: 1.5 m/s² 

:: Dimensões (C x L x A): 193 x 66 x 212mm 

:: Peso: 1.1kg 

- Conteúdo da Embalagem: 

:: 1 Bateria 12V 1.5Ah 

:: 1 Carregador bivolt 

Modelo de referência: MAKITA-
HP333DWYX3 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/127476/21/223/parafusadeirafuradeira-de-
impacto-a-bateria-12v-li-ion-e-carregador-
bivolt-makita-hp333dwyx3- 

481182 Não Und 01 1% 684,99 684,99 

23.  Suporte para carretel de solda: Suporte para 
carretel de solda 

Modelo de referência: SCS-1 SUETOKU 

https://www.eletrodex.net/soldagem-
eletronica/equipamentos/suportes/suporte-
p-carretel-de-solda-suetoku 

22098 Não Und 02 1% 26,46 52,93 

https://www.superepi.com.br/oculos-de-protecao-sky-clear-delta-plus-estilo-rio-de-janeiro-uva-e-uvb-ca-39878-1887-p1052483?tsid=16
https://www.superepi.com.br/oculos-de-protecao-sky-clear-delta-plus-estilo-rio-de-janeiro-uva-e-uvb-ca-39878-1887-p1052483?tsid=16
https://www.superepi.com.br/oculos-de-protecao-sky-clear-delta-plus-estilo-rio-de-janeiro-uva-e-uvb-ca-39878-1887-p1052483?tsid=16
https://www.superepi.com.br/oculos-de-protecao-sky-clear-delta-plus-estilo-rio-de-janeiro-uva-e-uvb-ca-39878-1887-p1052483?tsid=16
https://www.eletrodex.net/soldagem-eletronica/equipamentos/suportes/suporte-p-carretel-de-solda-suetoku
https://www.eletrodex.net/soldagem-eletronica/equipamentos/suportes/suporte-p-carretel-de-solda-suetoku
https://www.eletrodex.net/soldagem-eletronica/equipamentos/suportes/suporte-p-carretel-de-solda-suetoku
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24.  Suporte para placa PCI: Suporte para placa 
PCI 

Modelo de referência: SP-1 SUETOKU 

 

https://copeleletronica.com.br/p-suporte-
para-placa-s1-suetoku-4206 

150487 Não Und 02 1% 27,11 54,23 

25.  Estação de solda 220V:  

Estação de solda 220V. Características: 

:: Resistência de cerâmica 

:: Rápida recuperação térmica 

:: Ótima estabilidade de temperatura 

:: Calibrável e com temperatura ajustável 

:: Ponta aterrada 

- Especificações Técnicas: 

:: Tensão: 220V 

:: Frequência: 60Hz 

:: Potência Nominal: 60W 

:: Temperatura ajustável: 200ºC - 480ºC 

:: Controle de temperatura analógico 

:: Resistência cerâmica 

:: Tensão de Saída: 24V 

- Conteúdo da Embalagem: 

:: 1 Ferro de soldar 

:: 1 Esponja de limpeza 

:: 1 Suporte para ferro de soldar 

Modelo de referência: HK-936A HIKARI 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/104822/19/193/estacao-de-solda-
analogica-60w-110v-hikari-hk936a 

458306 Não Und 02 1% 583,36 1.166,72 

26.  Placa fenolite: Placa de fenolite 1 camada 
10x15 cm 

Modelo de referência: 

https://www.baudaeletronica.com.br/placa-
de-fenolite-virgem-10x15-cm.html 

426790 Não Und 30 1% 10,60 319,92 

27.  Placa fenolite: Placa de fenolite 1 camada 
10x20 cm 

Modelo de referência: 

https://www.baudaeletronica.com.br/placa-
de-fenolite-virgem-10x20-cm.html 

426790 Não Und 30 1% 14,44 433,14 

28.  Verniz protetivo isolante elétrico: Verniz 
protetivo spray líquido isolante elétrico 

Disponível apenas incolor. 

Características 

– Viscosidade (Copo Ford 3 à 25 °C): entre 
13 e 19 S; 

– Aspecto: Líquido; 

– Densidade a 25 °C: 0,9 g/mL; 

– Secagem ao toque temperatura ambiente: 
15 minutos; 

– Teor sólido: entre 14 e 18 %; 

Embalagem 

204617 Não Und 03 1% 51,76 155,27 

https://copeleletronica.com.br/p-suporte-para-placa-s1-suetoku-4206
https://copeleletronica.com.br/p-suporte-para-placa-s1-suetoku-4206
https://www.baudaeletronica.com.br/placa-de-fenolite-virgem-10x15-cm.html
https://www.baudaeletronica.com.br/placa-de-fenolite-virgem-10x15-cm.html
https://www.baudaeletronica.com.br/placa-de-fenolite-virgem-10x20-cm.html
https://www.baudaeletronica.com.br/placa-de-fenolite-virgem-10x20-cm.html
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Lata metálica em aerossol com 170g / 
300ml; 

Modelo de referência: Isotec 

https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-
verniz-protetivo-170-g-300-
ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr
7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjD
UKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_Bw
E 

29.  Percloreto de ferro: Percloreto de ferro 

Embalagem de 1kg 

Modelo de referência: PF-1 SUETOKU 

https://www.baudaeletronica.com.br/perclor
eto-de-ferro-de-1kg.html 

416748 Não Kg 05 1% 52,03 260,14 

30.  Estação de solda e retrabalho: Estação de 
solda e retrabalho. Características mínimas: 

Tensão de entrada 127V, displays 
independentes para temperatura do ferro de 
solda e soprador térmico. Soprador de ar 
quente: temperatura 100°C a 450°, fluxo de 
ar de 0,3 -120L/min ajustável, Proteção 
antiestática ESD potência 45W, 3 bocais de 
diferentes tamanhos. Ferro de solda: 
temperatura de 200°C - 480°C, 24V, 
potência 50W. Acompanha: 01 Ferro de 
solda, 01 Suporte em metal para o ferro de 
solda com esponja vegetal, 01 Soprador 
térmico, 01 Suporte para o soprador térmico, 
03 Bocais para soprador térmico, 01 pinça 
para retrabalho SMD. 

Modelo de referência: Yaxun 902+ 

https://www.americanas.com.br/produto/82
653923?opn=YSMESP&sellerid=56961570
00117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst
_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea5609
4489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3df
b1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8d
c&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8
D-
Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EO
M4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&v
oltagem=%5B110V%5D 

458306 Não Und 02 1% 827,20 1.654,40 

31.  Manta antiestática: Manta antiestática para 
bancadas. Características mínimas: 

Manta antiestática para bancadas, com 
cabo de aterramento ESD, cor Azul, 
fabricada com borracha vulcanizada, 
resistente a altas temperaturas e à corrosão, 
com camada dissipativa e camada 
condutiva, dimensões 1m x 0,6 m, 
espessura 0,2cm. 

Modelo de referência: Manta Antiestática 
ESD Azul 0,6m para Bancada 

https://www.usinainfo.com.br/manta-
antiestatica/manta-antiestatica-esd-azul-
06m-para-bancada-venda-por-metro-
2244.html 

440394 Não Und 01 1% 179,22 179,22 

32.  Placa de Circuito Impresso: Placa de circuito 
impresso. Características mínimas: 

Dupla face, distância entre furos 2,54mm, 
diâmetro do furo 1mm, fabricada em fibra de 
vidro, cor verde. 

Dimensões: 2x8cm. 

476460 Não Und 10 1% 9,10 91,00 

https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-verniz-protetivo-170-g-300-ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjDUKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_BwE
https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-verniz-protetivo-170-g-300-ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjDUKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_BwE
https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-verniz-protetivo-170-g-300-ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjDUKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_BwE
https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-verniz-protetivo-170-g-300-ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjDUKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_BwE
https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-verniz-protetivo-170-g-300-ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjDUKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_BwE
https://www.baudaeletronica.com.br/isotec-verniz-protetivo-170-g-300-ml.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zbfUU92dv6bt7SmtUj1Y9JTxHwIkg4_WjDUKDjYcdMJNkn77PKK2ixoCnzEQAvD_BwE
https://www.baudaeletronica.com.br/percloreto-de-ferro-de-1kg.html
https://www.baudaeletronica.com.br/percloreto-de-ferro-de-1kg.html
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
https://www.americanas.com.br/produto/82653923?opn=YSMESP&sellerid=5696157000117&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_geral_gmv&WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&i=58f9882aeec3dfb1f8a692c8&o=5cf858936c28a3cb50dfd8dc&gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8D-Rqdy5Iwx06Hxr1J_dbVL600RheJZrW14EOM4jlU5DjrDMHvME8EaAqb9EALw_wcB&voltagem=%5B110V%5D
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Modelo de referência: Placa de Circuito 
Impresso Dupla Face 

https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-
circuito-impresso-dupla-face/ 

33.  Placa de Circuito Impresso: Placa de circuito 
impresso. Características mínimas: 

Dupla face, distância entre furos 2,54mm, 
diâmetro do furo 1mm, fabricada em fibra de 
vidro, cor verde. 

Dimensões: 3x7cm. 

Modelo de referência: Placa de Circuito 
Impresso Dupla Face 

https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-
circuito-impresso-dupla-face/ 

476460 Não Und 10 1% 9,40 94,00 

34.  Placa de Circuito Impresso: Placa de circuito 
impresso. Características mínimas: 

Dupla face, distância entre furos 2,54mm, 
diâmetro do furo 1mm, fabricada em fibra de 
vidro, cor verde. 

Dimensões: 5x7cm. 

Modelo de referência: Placa de Circuito 
Impresso Dupla Face 

https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-
circuito-impresso-dupla-face/ 

476460 Não Und 10 1% 9,90 99,00 

35.  Estação de solda 220V: Estação de solda. 
Características mínimas: 

Controle de Temperatura ajustável de 200 a 
480C. Controle analógico com 
potenciômetro e led indicador de 
aquecimento. Potência de pelo menos 60W. 
Resistência cerâmica. Tensão de trabalho 
220V. Garantia de pelo menos 1 ano. 

Modelo de referência: Estação Hikari ESD 
HK-936A. 

https://www.magazineluiza.com.br/estacao-
solda-analog-hk-936a-220v-hikari-
21j408/p/fjh49bk14k/fs/mdsa/ 

458306 Não Und 06 1% 598,34 3.590,04 

36.  Kit de solda: Kit contendo 4 itens: 

- 1 Ferro de solda Hikari Plus - SC40; 

- 1 Sugador de Solda em Alumínio com 
protetor para ponteira - BT018; 

- 1 Estanho para Solda / Fio de Solda 1.0mm 
- Tubo de 25g - Best 183; 

- 1 Suporte para ferro de solda com base 
estável de sustentação; 

- Peso total: 430g. 

Modelo de referência: KSP4 220V 

https://www.usinainfo.com.br/kit-de-
ferramentas/kit-de-solda-para-iniciantes-4-
pecas-ksp4-5922.html 

458306 Não Kit 01 1% 153,56 153,56 

37.  Estação de solda 127V: Estação de solda e 
retrabalho de ar quente. Características 
mínimas: 

• Estação de solda e retrabalho compacta 
constituída de: ferro de solda com 
temperatura controlada, soprador de ar 
quente com temperatura controlada; • Painel 
de controle individualizado; • 1 Display 
digital para amostragem da temperatura do 

458306 Não Und 01 1% 607,81 607,81 

https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-circuito-impresso-dupla-face/
https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-circuito-impresso-dupla-face/
https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-circuito-impresso-dupla-face/
https://www.filipeflop.com/produto/placa-de-circuito-impresso-dupla-face/
https://www.usinainfo.com.br/kit-de-ferramentas/kit-de-solda-para-iniciantes-4-pecas-ksp4-5922.html
https://www.usinainfo.com.br/kit-de-ferramentas/kit-de-solda-para-iniciantes-4-pecas-ksp4-5922.html
https://www.usinainfo.com.br/kit-de-ferramentas/kit-de-solda-para-iniciantes-4-pecas-ksp4-5922.html
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soprador; •2 Knob’s menores para ajuste do 
soprador de ar (Vazão e Temperatura); • 1 
Knob para ajuste da temperatura do ferro de 
solda; • 2 Chaves ON/OFF independentes; • 
Suporte para ferro de solda com esponja 
vegetal; • Suporte para soprador de ar; • 3 
Bocais diferentes para soprador de ar; • 
Estrutura com revestimento antiestático. • 
Consumo de Potência geral: ~750W; • Pinça 
extratora de chip SMD; • SOPRADOR DE 
AR QUENTE: Especificações Técnicas: • 
Temperatura do ar quente: 100oC a 450oC; 
• Fluxo de ar: 0,3 – 120 L/min ajustável; • 
ESD Safe (Proteção antiestática); • 3 Bocais 
de diferentes tamanhos: ø 5,0 - 7,0 - 
10,0mm. • FERRO DE SOLDA: 
Especificações Técnicas: • Temperatura do 
soldador: 200°C – 480°C; • Potência de 
consumo: 50w; • ESD Safe (Proteção 
antiestática); • 1 Suporte para o ferro de 
solda com esponja vegetal. Tensão de 
alimentação 127V. 

Modelo de referência: YAXUN 881D 110V 
https://www.homecelldistribuidora.com.br/e
stacao-de-solda-retrabalho-ar-quente-
yaxun-881d-
110v?search=Esta%C3%A7%C3%A3o%20
De%20Solda%20E%20Retrabalho%20De
%20Ar%20Quente%20Yaxun%20881d 

38.  Placa fenolite: Placa de fenolite. 
Características: 

Face simples cobreada 20 x 20 cm: 

Para uso na confecção de protótipos de 
PCIs - Placas de circuito impressos dos 
protótipos de bancada a serem 
desenvolvidos. 

LINK DE REFERÊNCIA: Placa de Fenolite 
Virgem Simples – SUETOKU 

https://www.filipeflop.com/produto/placa-
fenolite-virgem-simples/ 

426790 Não Und 06 1% 46,76 280,57 

39.  Kit confecção placa PCI: Laboratório 
Completo para Confecção de Placa de 
Circuito Impresso com os seguintes itens: 

- Cortador de Placa fenolite 

- Caneta para PCI, 250g de Percloreto de 
Ferro 

- Mínimo de 10 placas de fenolite virgem 
face simples 20x20cm 

- Manual de Instruções 

- Suporte com lupa 60mm e com garras para 
placa de fenolite 20x20cm. 

- Suporte para ferro de solda 100% 
articulável 360º 

- Lente de no mínimo 6cm de diâmetro com 
aumento de aproximadamente 8x 

- Duas garras (jacaré) em metal para 
segurar firmemente os objetos ou PCI 

- Braços articulados com varias posições de 
ajuste, tanto para a lupa quanto para as 
garras 

- Base em ferro fundido e com o peso 
adequado para dar a estabilidade na 
ferramenta. 

150487 Não Kit 01 1% 853,72 853,72 
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Modelo de referência (kit): Suekit CK-11 

https://www.filipeflop.com/produto/kit-para-
confeccao-de-placa-de-circuito-impresso-
suekit-ck-11/ 

Modelo de referência (Lupa): Lupa com 
Suporte e Pinça HL-S10 - HIKARI-21B007 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/104823/2/756/lupa-com-suporte-e-pinca-hl-
s10-hikari-21b007 . 

40.  Estação retrabalho 220V: Estação de 
retrabalho em SMD Digital, indicada para 
serviços de retrabalho em placas SMD. 
Ajuste de temperatura digital; potência 
320W, tensão de op 220V, 160°C a 480°C, 
vazão de ar máx 24 l/min, garantia min 1 
ano, bocais inclusos: redondo 2,5mm e 
4,4mm; QFP 12x12mm QFP 15 x 15mm, 

Modelo de referência: HILARI HK-939 ESD 
- 
220V.https://www.hikariferramentas.com.br/
estacao-de-retrabalho-para-smd/521/104/ 

458306 Não Und 01 1% 1.076,49 1.076,49 

41.  Estação de solda proteção antiestática 
resistência de cerâmica: Estação de solda 
digital com proteção antiestática com 
resistência de cerâmica. 

Estação digital 

Resistência de Cerâmica 

Temperatura ajustável: 200 ~ 480ºC 

Calibrável 

Ponta de Ferro aterrada 

Modelo de referência: HK-937 Hikari, 220V 
60W 

https://www.eletrodex.net/soldagem-
eletronica/equipamentos/estacao-de-
soldaretrabalho/estacao-de-solda-digital-hk-
937-hikari 

458306 Não Und 01 1% 1.280,37 1.280,37 

42.  Estação de solda 110V: Estação de Solda. 
Características: 

● Tensão: 110V 

● Frequência: 60Hz 

● Potência Nominal: 60W 

● Temperatura ajustável: 200ºC - 
480ºC 

● Controle de temperatura analógico 

● Resistência cerâmica 

● Tensão de Saída: 24V 

Conteúdo da Embalagem: 

● 1 Ferro de soldar 

● 1 Esponja de limpeza 

● 1 Suporte para ferro de soldar 

Modelo de referência: HIKARI HK-936 – 
127V. 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/104821/19/193/estacao-de-solda-
analogica-60-w-110v-hikari-hk936a 

458306 Não Und 02 1% 368,75 737,51 

43.  
Rolo de Estanho para Solda: Rolo de 
Estanho para Solda. Características: 

482004 Não Und 04 1% 112,61 450,46 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/104821/19/193/estacao-de-solda-analogica-60-w-110v-hikari-hk936a
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/104821/19/193/estacao-de-solda-analogica-60-w-110v-hikari-hk936a
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/104821/19/193/estacao-de-solda-analogica-60-w-110v-hikari-hk936a
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● Liga: 60% Sn (Estanho) - 40% Pb 
(Chumbo) 

● Temperatura de fusão: 189°C 

● Tipo de resina interna: Resinoso 

● Diâmetro: 1mm 

● Peso: 500g 

Modelo de referência: Cast 189-MSX 1mm. 

https://www.curtocircuito.com.br/rolo-de-
estanho-para-solda-cast-189-msx-
1mm.html 

44.  Sugador De Solda: Sugador de Solda 

● Material do corpo do sugador de 
solda: Alumínio 

● Diâmetro do corpo do sugador de 
solda: 20,0 mm 

● Comprimento do corpo do sugador 
de solda: 190,0 mm 

● Material do bico: PTFE - (tipo de 
plástico de ótima resistência) 

 

Modelo de referência: Vonder VDO 2514. 

https://www.amazon.com.br/Sugador-de-
Solda-Vonder-VDO2514/dp/B0778V65ZW 

60917 Não Und 05 1% 62,13 310,63 

45.  Jogo de pinças: Jogo de Pinças 
Antiestáticas com 6 Peças: 

● ESD-10 | Comprimento: 120mm; 
Largura: 9mm 

● ESD-11 | Comprimento: 140mm; 
Largura: 7mm 

● ESD-12 | Comprimento: 135mm; 
Largura: 9mm 

● ESD-13 | Comprimento: 120mm; 
Largura: 9mm 

● ESD-14 | Comprimento: 120mm; 
Largura: 9mm 

● ESD-15 | Comprimento: 120mm; 
Largura: 9mm 

● Material: Aço inoxidável 

● Superfície: Processado em alta 
temperatura e plantio de material 
antiestético. 

 

Modelo de referência: LITH-LT2023 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/152290/2/819/jogo-de-pincas-antiestaticas-
com-6-pecas-lith-lt2023- 

481377 Não Jg. 02 1% 206,16 412,32 

46.  Rebitador manual: Rebitador Manual. 
Características: 

12 Pol. com cabeça giratória em 360°, corpo 
em alumínio injetado, fuso e ponteiras em 
aço especial, pintura eletrostática na cor 
preta, ponteiras para 4 bitolas diferentes de 
rebites de repuxo, chave para troca das 
ponteiras, garantia mínima de 1 ano. 

Modelo de referência: PRO-44068113 
https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/89001/2/571/rebitador-manual-com-

441194 Não Und 02 1% 324,74 649,49 

https://www.amazon.com.br/Sugador-de-Solda-Vonder-VDO2514/dp/B0778V65ZW
https://www.amazon.com.br/Sugador-de-Solda-Vonder-VDO2514/dp/B0778V65ZW
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/152290/2/819/jogo-de-pincas-antiestaticas-com-6-pecas-lith-lt2023-
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/152290/2/819/jogo-de-pincas-antiestaticas-com-6-pecas-lith-lt2023-
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/152290/2/819/jogo-de-pincas-antiestaticas-com-6-pecas-lith-lt2023-
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cabeca-giratoria-12-pol-tramontina-pro-
44068113 

47.  Microretfica: Micro Retífica com 234 
Acessórios 

- Potência: 135W 

- Voltagem: 127V 

- Frequência: 60 Hz 

- 6 Velocidades 

- Velocidade Variável entre 8.000 e 30.000 
Rpm 

- Acompanha maleta e 234 acessórios 

- Isolação Dupla 

- Peso bruto: 1,53Kg 

- Garantia: 90 dias 

Itens inclusos: 

- 1 Micro Retífica Charbs 

- 6 Pinças 

- 8 Tubos de Lixa 

- 3 Brocas 

- 9 Pontas diamantadas 

- 2 Suporte para discos de corte 

- 1 Suporte para disco de polimento 

- 2 Suportes para tubos de lixa 

- 3 Escovas de nylon 

- 3 Escovas de metal 

- 10 Pontas montadas 

- 1 Frasco com paste de polimento 

- 7 Discos de polir 

- 14 Discos de desbastar 

- 90 Discos de lixa 

- 65 Discos de corte 

- 5 Discos de corte reforçados 

- 1 Pedra de amolar 

- 1 Chave de troca 

- 1 Ponta para plir 

Modelo de referência: GAMA – G19502. 

https://www.taqi.com.br/micro-retifica-black-
decker-rt18ka-113-pecas-110-
volts/118834110?noScroll=true 

481377 Não Und 01 1% 412,02 412,02 

48.  Serra tico tico 220V: Serra Tico Tico com as 
seguintes especificações: 

Potência de entrada: 800W • 1HP Voltagem: 
220V Frequência: 60Hz Velocidade de 
Corte: 500 - 3000 gpm Capacidade de  
Corte: Aço: 6 mm Madeira: 55 mm Controle 
de Velocidade Velocidade Variável Base de 
metal: Rotaciona até 45º 

Acompanha: 

1 Chave Allen 

1 Tubo coletor de pó 

1 Guia Paralela 

131555 Não Und 02 1% 567,09 1.134,18 
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1 Lâmina de Serra 

Modelo de referência: GST650 450W – 
Bosch – 220V 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto
/122281/21/224/serra-tico-tico-450w-220v-
com-lamina-para-madeira-bosch-gst-650 

49.  "Filamento ABS Premium 1.75mm 

• Cor: Branco 

• Tolerância dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 215°C e 245°C 

• Temperatura da mesa entre: 100°C e 
130°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray para impressoras 3D, Chapa 
de PEI, ABond etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 

482409 Não Kg 14 1% 151,47 2.120,58 

50.  "Filamento ABS Premium 1.75mm 

• Cor: VERDE 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 215°C e 245°C 

• Temperatura da mesa entre: 100°C e 
130°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 

482409 Não Kg 04 1% 151,47 605,88 

51.  "Filamento ABS Premium 1.75mm 

• Cor: PRETO 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 215°C e 245°C 

• Temperatura da mesa entre: 100°C e 
130°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 

482409 Não Kg 04 1% 151,47 605,88 

52.  "Filamento ABS Premium 1.75mm 

• Cor: AZUL 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 215°C e 245°C 

• Temperatura da mesa entre: 100°C e 
130°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 

482409 Não Kg 04 1% 151,47 605,88 

53.  "Filamento ABS Premium 1.75mm 

• Cor: CINZA 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

482409 Não Kg 06 1% 151,47 908,32 

https://www.lojadomecanico.com.br/produto/122281/21/224/serra-tico-tico-450w-220v-com-lamina-para-madeira-bosch-gst-650
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/122281/21/224/serra-tico-tico-450w-220v-com-lamina-para-madeira-bosch-gst-650
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/122281/21/224/serra-tico-tico-450w-220v-com-lamina-para-madeira-bosch-gst-650
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• Temperatura do bico entre: 215°C e 245°C 

• Temperatura da mesa entre: 100°C e 
130°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 
54.  "Filamento PLA Premium 1.75mm 

• Cor: BRANCA 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 165°C e 230°C 

• Temperatura da mesa entre: 20°C e 70°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 

 

440049 Não Kg 24 1% 142,65 3.424,08 

55.  "Filamento PLA Premium 1.75mm 

• Cor: VERDE 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 165°C e 230°C 

• Temperatura da mesa entre: 20°C e 70°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

• Peso líquido: 1Kg" 

440049 Não Kg 04 1% 142,65 570,68 

56.  Filamento PLA Premium 1.75mm 
• Cor: PRETO 
• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 
• Temperatura do bico entre: 165°C e 230°C 
• Temperatura da mesa entre: 20°C e 70°C 
• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 
para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 
Peso líquido: 1Kg 

 

440049 Não Kg 14 1% 142,65 1.997,38 

57.  Filamento PLA Premium 1.75mm 
• Cor: CINZA 
• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 
• Temperatura do bico entre: 165°C e 230°C 
• Temperatura da mesa entre: 20°C e 70°C 
• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 
para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 
Peso líquido: 1Kg 

 

440049 Não Kg 09 1% 142,65 1.283,03 

58.  "Filamento PLA Premium 1.75mm 

• Cor: AZUL 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 165°C e 230°C 

• Temperatura da mesa entre: 20°C e 70°C 

440049 Não Kg 09 1% 142,65 1.283,03 
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• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

Peso líquido: 1Kg" 
59.  "Filamento PLA Premium 1.75mm 

• Cor: TRANSPARENTE 

• Tolerancia dimensional: +- 0.03mm 

• Temperatura do bico entre: 165°C e 230°C 

• Temperatura da mesa entre: 20°C e 70°C 

• Possibilidade de aderência na mesa: Fita 
Kapton, Spray 

para impressoras 3D, Chapa de PEI, ABond 
etc. 

Peso líquido: 1Kg" 

440049 Não Kg 05 1% 142,65 713,35 

60.  "Impressora 3D tipo I. 

• Impressora entregue totalmente montada 

• Gabinete fechado sendo parte integrante 
da estrutura do 

equipamento, com porta de acrilico ou vidro 
temperado; 

• Modulo de LCD integrado sensivel ao 
toque; 

• Nivelamento automatico da base ou base 
com elevacao; 

• Entrada para cartao de memoria; 

• Sensor de deteccao de final de filamento; 

• Extrusora unica; 

• Mesa Aquecida com tampa de vidro 
inclusa; 

• Area de impressao util (minima): 240 mm 
(largura) x 

240 mm (profundidade) x 300 mm (altura); 

• Filamento de 1.75mm; 

• Velocidade maxima de impressao de 150 
mm/s; 

• Conexao com computador atraves de 
interface USB; 

• Leitor de cartao SD; 

• Conexao Wi-Fi. 

• Materiais de impressao: ABS, PLA, e 
PETG; 

• Formato de arquivos compativel (no 
minimo): OBJ e 

STL 

• Camera interna para monitoramento de 
impressao; 

• Alimentacao bivolt (automatica, sem chave 
de alteracao 

de voltagem); 

• Manual em portugues do Brasil; 

• CD com software de instalacao ou midia 
digital no site 

482584 Não Und 04 1% 5.235,09 20.940,36 
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do fabricante; 

• Garantia minima: 1 ano" 
61.  "Impressora 3D tipo II. 

• Impressora entregue totalmente montada. 

• Gabinete fechado sendo parte integrante 
da estrutura do equipamento, com porta de 
acrilico ou vidro temperado; 

• Modulo de LCD integrado sensivel ao 
toque; 

• Nivelamento automatico da base ou base 
com elevacao; 

• Entrada para cartao de memoria; 

• Sensor de deteccao de final de filamento; 

• Extrusora DUPLA; 

• Mesa Aquecida com tampa de vidro 
inclusa; 

• Area de impressao util (minima): 140 mm 
(largura) x 

140 mm (profundidade) x 230 mm (altura); 

• Filamento de 1.75mm; 

• Velocidade maxima de impressao de 150 
mm/s; 

• Conexao com computador atraves de 
interface USB; 

• Leitor de cartao SD; 

• Conexao Wi-Fi. 

• Materiais de impressao: PLA - ABS - PVA 
- HIPS - 

PETG - TPE - TPU - Filamentos condutiveis 
- PLA flexivel 

- PLA metal - PLA madeira; 

• Formato de arquivos compativel (no 
minimo): OBJ e 

STL 

• Camera interna para monitoramento de 
impressao; 

• Alimentacao bivolt (automatica, sem chave 
de alteracao 

de voltagem); 

• Manual em portugues do Brasil; 

• CD com software de instalacao ou midia 
digital no site 

do fabricante; 

• Garantia minima: 1 ano 

• Nozzle Bico Extrusora Impressora 3D 
modelo 

compativel com MK7/MK8 0.2mm em 
latao/bronze" 

482584 Não Und 03 1% 6.104,31 18.312,93 

62.  "Nozzle Bico Extrusora Impressora 3D 
modelo compatível com MK7/MK8 0.2mm 
em latão/bronze" 

481346 Não Und 04 1% 169,02 676,08 

63.  "Nozzle Bico Extrusora Impressora 3D 
modelo compatível 

Com MK7/MK8 0.4mm em latão/bronze" 

481346 Não Und 12 1% 169,02 2.028,24 
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64.  Película FEP Film para impressoras 3D 
Anycubic Photon, Dimensões: 200 x 
140mm, Espessura: 0.15mm, Resistente à 
altas temperaturas (204 ° C), Resistente à 
agentes químicos, Superfície antiaderente, 
Estável sob raios UV. 

481346 Não Und 02 1% 577,56 1.155,12 

65.  Spray adesivo para mesa de impressora 3D, 
solúvel em água. Spray com 110g/150ml ou 
superior. 

481346 Não Und 07 1% 87,97 615,79 

66.  "    • Resina para impressão 3D para 
dispositivo odontológico: 2.200 MPA, 
Módulo de elasticidade 2200 Mpa. 

• Monômero Residual < 0,1 %, 
Biocompatibilidade, 

• Densidade 1,1g/mm³, 

• Viscosidade 700-1200 cps. 

• Ponto de Fulgor > 95ºc. 

• Registro ANVISA. 

• Validade: 2 anos 

• Principais marcas de equipamentos 
compatíveis: 

◦ Anicubic 

◦ Eleggoo 

◦ Creality 

◦ Wanhao 

◦ Moonray 

◦ KLD 

◦ Flashforge 

◦ Rapidshape 

◦ Miicraft" 

481346 Não Kg 05 1% 250,63 1.253,15 

67.  
"Mesa aquecida de dimensões 32x21 para 
impressora 3D Cloner modelo DH G2." 

481346 Não Und 01 1% 740,68 740,68 

68.  Conjunto de bicos extrusores para 
impressora 3D Cloner modelo DH G2 (todos 
diâmetros compatíveis com esse modelo) 

481346 Não Cj. 01 1% 350,14 350,14 

69.  Mancal com rolamento para CNC e 
impressora 3D com material de liga de 
zinco, compatível com eixo e fuso de 8mm, 
dimesões aproximadas de 
47,4x26,7x11mm. (KFL08 - modelo de 
referência) 

481346 Não Und 04 1% 290,40 1.161,60 

70.  Rolamento linear LM12UU com diâmetro 
interno de 12mm, comprimento de 30mm, 
para uso em guia linear para impressora 3D e 
CNC. 

481346 Não Und 48 1% 24,03 1.153,34 

 

2.1.2. Os produtos serão entregues conforme “Apêndice A – Locais de entrega e quantitativos”. 
 
2.1.3. Quando do cadastramento da proposta no sistema, para melhor análise da equipe técnica, 
solicita-se que seja encaminhado manual, prospecto ou documento similar do produto ofertado. 
 

2.2. A especificação foi elaborada de modo a garantir a qualidade e usabilidade do produto específico, 
uma vez que justificado pela equipe técnica a necessidade do mesmo, sem restringir a competitividade 
dos fornecedores no certame. 
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2.3. As contratações poderão ser fracionadas, durante a vigência do Termo de compromisso/Ata de 
Registro de Preços, nas quantidades necessárias a atender cada demanda do projeto, em sua 
respectiva fase. 

2.4. O produto será entregue após emissão de Autorização de Fornecimento. 

2.4.1. A contratada obrigar-se-á a efetuar a entrega da totalidade dos itens solicitados na 
Autorização de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, prazo este contado 
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo considerado inadimplente a entrega 
de outra forma, ensejando, consequentemente, a convocação da segunda colocada, ensejando ainda 
as penalidades cabíveis. 

2.5. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 
desde que requerido pela adjudicada por escrito, em 48 (quarenta e oito) horas antes do seu termo 
final e desde que ocorra motivo justificado. 

2.6. A contratada deve se dirigir à Coordenadoria do Projeto para verificação da quantidade e 
qualidade do produto fornecido, por parte do responsável pelo Setor e do solicitante. 

2.6.1. Após, o produto será encaminhado, pela Contratada, ao responsável especificados no 
presente Termo. 

2.7. A contratada obriga-se a responder pela qualidade e integridade do produto. 
 

2.8. As licitantes vencedoras deverão atender a toda a legislação afeta à área e normas técnicas em 
vigor correspondentes ao produto, expedidas pelos órgãos e agências reguladoras competentes. 

2.9. Na entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições, em estrita observância dos termos 
do edital, das especificações do Termo de Referência e proposta, acompanhada da respectiva nota 
fiscal detalhada. 

2.9.1. A não observância desta condição implicará em inaceitação, sem que caiba qualquer tipo 
de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a FACTO de qualquer indenização. 

2.10. A contratada substituirá, no prazo de 10 (dez) dias corridos, o item fornecido no qual seja 
verificado qualquer deterioração, defeito de fabricação ou má qualidade (no que couber), sem prejuízo 
da aplicação de sanções administrativas previstas no edital. 

2.10.1. O prazo acima estipulado será contado a partir do recebimento de notificação expedida 
pela Facto, na qual estará detalhado o vício apurado no produto. 

2.10.2. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposições dos artigos 12, 
13, 18 e 26, a contratada responderá pelos vícios e defeitos decorrentes do produto por ela entregue. 

 

2.11. A contratada deverá comunicar à Facto, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas antes do 
prazo da entrega os motivos que impossibilitem o cumprimento dos prazos previstos, com a devida 
comprovação. 
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2.12. A FACTO rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento em desacordo com as condições 
estabelecidas no edital e no Termo de Referência. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto) fará a aquisição dos 
itens descritos destinados ao Projeto nº 138 denominado “Edital 05/2020 – Empreendedorismo 
inovador” de Apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação tecnológica no âmbito da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), selecionados por chamadas 
públicas voltadas às instituições da Rede, juntamente com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da Ciência e Tecnologia (Facto). 

 
3.2. De acordo com a modalidade de contratação eleita, a FACTO firmará ajuste com a(s) empresa(s) 
que apresentar o menor valor por item(s). 

 
3.3. Justifica-se a firmação do Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços para contratações 
futuras, com base no Art. 40 do Decreto nº 8.241/2014, haja vista não ser possível mensurar 
exatamente o quantitativo a ser necessário e por possibilitar aquisições parceladas de acordo com o 
desenvolvimento das ações por comunidade, considerando as quantidades que se mostrarem viáveis 
a atender cada fase, minimizando assim riscos de falta ou excesso do material. 

 

4 DO FORNECIMENTO, RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO 

4.1 Após a homologação da Licitação e a assinatura da ata, o(s) licitante(s) vencedor(es) terão prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência do recebimento da Autorização de 
Fornecimento, efetivar as entregas dos produtos cotados conforme descrito neste edital. 

4.2 O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, a critério da Contratante, desde 
que requerido pelo(s) licitante(s) vencedor(es) por escrito até 48 (quarenta e oito) horas, antes do 
seu termo final e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Contratante. 

4.3 Os produtos deverão respeitar a garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da entrega, salvo 
disposição contrária na especificação do item. 

4.4 Consoante o artigo nº 45 da Lei nº 9784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia m-
anifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 
o pagamento em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

4.6 O cronograma de entrega será: a primeira após o encerramento do processo de compra, e a partir 
de então a cada 6(seis) meses, em média. 
4.7. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do 
recebimento provisório, que é de 2 (dois) dias úteis após o recebimento do produto para a verificação 
da qualidade e quantidade do material. 

4.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
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4.9. Os itens devem ser embalados adequadamente, evitando-se umidade, de forma que não sofram 
danos durante o transporte ou armazenamento. 

 

5. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 

5.1. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, fica estabelecido 
como valores máximos referenciais os constantes do item 2.1.1, considerando que será vencedora a 
empresa que apresentar o menor valor por item. 

 
6. REQUISITOS TÉCNICOS: 

 
6.1. A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica de fornecimento de material 
correlato aos itens ofertados ou similares. 

 
7. GARANTIA DO PRODUTO 

 
7.1 A garantia do produto será condicionada as características e natureza do bem solicitado, 
obedecendo as normas técnicas brasileiras. Deve ter o prazo mínimo, como descrito no item 2 deste 
Termo de Referência, de garantia total, com assistência técnica pelo prazo determinado. 

 
7.2 Caso a garantia do fabricante para o bem patrimonial for maior que a do fornecedor vencedor, fica 
prevalecendo a garantia do fabricante para o bem ou parte integrante do mesmo, contada a partir da 
emissão do termo de recebimento definitivo dos bens. 

 
8. FISCALIZAÇÃO 

 
8.1. A fiscalização do contrato é exercida no interesse do Contratante e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 
8.2. As exigências da fiscalização da Contratante, no limite das definições acordadas, serão 
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para aquele, cabendo a esta executar o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
8.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a entrega dos materiais/serviço 
em desacordo com as exigências do Edital, do presente Termo de referência e demais anexos que 
integrarem o certame. 

 
8.4. Em caso de falhas ou inexecução total ou parcial do contrato, a contratada estará sujeita, 
garantida a prévia defesa e o contraditório, às sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
8.5.  Com base no Art. 5º do Decreto nº 8.241/2014 e considerando que em cada contratação a compra 

dar-se-á para entrega imediata e integral dos materiais/serviços, poder-se-á ser dispensado o 
instrumento de contrato, firmando-se o Termo de Compromisso/Ata de Registro de Preços. 

 
 

9 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
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9.1 Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais, e instalação, inclusive carga e 

descarga, até os locais indicados nas descrições dos itens constantes neste Termo de Referência. 

9.2 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

9.3 Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais/serviços que não 
estejam de acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma 
hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato. 

9.4 Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de qualquer material recusado pelo 
Contratante; 

9.5 Respeitar todas as legislações vigentes referentes ao transporte e acondicionamento das 
respectivas mercadorias. 

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

9.7 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva 
nota fiscal detalhada. 

9.8 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 
17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

9.9 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Contratante, substituir, 
reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, o produto 
com avarias ou defeitos. 

9.10 Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto da presente 
licitação. 

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

9.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

9.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA FACTO 
 

10.1. Observar para que, durante a vigência do termo de compromisso/Ata de Registro de Preços e 
nas contratações, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
bem como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 
10.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
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10.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao correto fornecimento dos 
materiais/equipamentos, bem como receber o objeto no prazo e condições estabelecidos neste Termo 
de Referência. 

 
10.4. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução da contratação, através de Fiscal designado, 
cabendo a este registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução, sugerindo o que for 
necessário à regularização das falhas, faltas ou impropriedades observadas e, quando necessário, 
solicitar à Administração, em tempo hábil, decisões e providências que ultrapassem sua competência. 

 
10.5. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para entrega dos materiais. 

 
10.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

 
10.7. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 
recolhimento dos encargos sociais, em especial o INSS e FGTS, e outros que se fizerem necessários. 

 
10.8. Notificar, por escrito, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no produto, 
fixando prazos para sua correção. 

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

 
10.10. Rejeitar, no todo ou em parte o produto em desacordo com as respectivas especificações. 

 
11. DO PAGAMENTO 

 
11.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário, em conta corrente indicada pela 
contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da efetiva entrega do produto, 
desde que atestada a conformidade, pelo setor solicitante do material, que indica que o mesmo foi 
integralmente executado e sem irregularidades. 
 

11.1.1 Em caso de entregas de itens/produtos em mais de um local, o prazo de pagamento será 
contado a partir da data da última entrega. 
 
11.1.2 Em caso de entrega de forma parcial ou fracionada, o pagamento poderá ser realizado da 
mesma forma pela contratante, sendo contado o prazo de pagamento da data da entrega. Nesta 
hipótese, será necessária a emissão de notas fiscais de venda separadas para cada entrega. 

11.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal 
apresentada pela adjudicatária. 

11.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada e do 
regular cumprimento das obrigações assumidas. 

11.4. Antes do pagamento, a FACTO realizará consulta on line ao SICAF e, se necessário, aos sítios 
oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da adjudicatária, devendo o 
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resultado ser autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

11.5. O pagamento, cujo valor será fixo, se dará para a conta indicada pela adjudicatária, entendendo-
se como data de pagamento a da ordem bancária emitida pela FACTO. 

11.6. Na hipótese de protesto indevido de qualquer título, a Administração aplicará a penalidade 
cabível, sem prejuízo da devida indenização. 

11.7. A FACTO, na data do pagamento, efetuará as retenções devidas, se houver, de acordo com a 
legislação e normas vigentes. 

11.8. Caso o vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos 
e contribuições, conforme legislação em vigor. 

11.9. O pagamento não será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 
11.10. 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 = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
 

11.11. Caso a licitante vencedora se enquadrar no disposto da Medida Provisória nº 961/2020, poderá 
ocorrer o pagamento antecipado ao fornecedor. 

 
12. PENALIDADES 

 
12.1. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitar-se-á a empresa 
adjudicatária, com base no Decreto nº 7.892/2013, às sanções previstas na Seção II, do Capítulo IV, da 
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Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, podendo a Administração da Facto, garantida, a prévia defesa, 
aplicar as seguintes sanções: 

 
12.1.1. advertência; 

 
12.1.2. multa; 

 
12.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

FACTO, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

12.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior; 

 
12.1.5. impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente 

descredenciamento do SICAF pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no 
certame e das demais cominações legais, para a licitante que, convocada dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa. 

 
12.2. As penalidades serão aplicadas nos seguintes casos: 

12.2.1. não apresentação dos documentos exigidos para o certame, no todo ou em parte; 

12.2.2. apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

12.2.3. recusa em manter a proposta, observado o prazo da sua validade; 

12.2.4. recusa injustificada em assinar o termo de compromisso no prazo estabelecido; 

12.2.5. prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do processo de compra; 

12.2.6. cometimento de falhas ou fraudes na manutenção do compromisso assumido e na 
execução da contratação; 

12.2.7. condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

12.2.8. prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração Pública. 

12.3. Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 
 

12.3.1. houver atraso injustificado, no fornecimento, por mais de 10 (dez) dias corridos; 
 

12.3.2. todo o material não for aceito pela fiscalização por não atender às especificações 
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constantes neste Termo de Referência, 
 

12.3.3. houver paralisação no fornecimento de forma injustificada; 
 

12.3.4. transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE, por ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de 5 ocorrências. 

 
12.4. Na aplicação das sanções deverão ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, os 
danos dela resultantes para os serviços e para os usuários, a vantagem auferida pelo infrator, as 
circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 

 
12.5. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
nos termos da legislação em vigor. 

 
12.6. As multas poderão ser aplicadas em conjunto com as demais espécies de penalidades previstas 
neste instrumento, nos termos da legislação em vigor. 

 
12.7. As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste 
Termo e das demais cominações legais. 

 
12.8. O valor da multa será descontado dos pagamentos a ser efetuados ao CONTRATADO. Caso não 
seja possível, ficará o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 20 (vinte) 
dias corridos, contado da comunicação oficial. 

 
12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança, será solicitada a inscrição do débito na Dívida 
Ativa. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

13.1. A contratada deverá adotar, sempre que possível, práticas de sustentabilidade ambiental no 
fornecimento dos materiais/serviços para a FACTO, em especial, quanto à procedência do papel 
aplicado na confecção das cartilhas, livretos e outros materiais gráficos na destinação correta dos 
resíduos relacionados às tintas aplicadas. 

13.2. A declaração constante no ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL será 
requerida apenas da licitante vencedora no momento da contratação. (Acórdão 6306/2021 – Segunda 
Câmara TCU). 

 
O presente Termo de Referência atende ao disposto no Art. 2º do Decreto nº 8.241/2014, 

contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para identificar os 
materiais/serviços a serem contratados, incluindo suas especificações técnicas. 

 
14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

Vitória – ES, 03 de janeiro de 2022. 
 
 

Renato Tannure Rotta de Almeida 
Diretor Presidente da Facto 
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