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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.031253/2019-81

ATENÇÃO

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

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

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

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da 
Coordenadoria de Compras e Logística da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura da UFMS, sediada na cidade de Campo Grande,
a Avenida Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 
2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 
2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 28 de Novembro de 2019.

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

UASG: 154054

Local: COMPRASNET – www.comprasgovernamentais.gov.br

 

LICITAÇÃO COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROS, PEQUENAS EMPRESAS E COOPERATIVAS DO ART. 34
DA LEI 11.488/2007; EXCETO OS ITENS 08, 10, 12, 14, 57, 71, 72 E 93 QUE SÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO.

 

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição  de equipamentos de
laboratórios, similares e material de consumo para laboratório específico,  através de SRP, conforme previsão para
2019/2020, para atender as seguintes Unidades: COAD/FACFAN, COAD/FAMEZ, COAD/INBIO, FAODO,  FAENG e INFI,
conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

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

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

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

3. DO CREDENCIAMENTO

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

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

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pra�cados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

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

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

4.1.2. Para todos os itens a par�cipação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com exceção dos itens 08, 10, 12, 14, 57, 71, 72 e 93, que
serão de ampla par�cipação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

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

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

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

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

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

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa
documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

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

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

5.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir as propostas apresentadas.Até a abertura
da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

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

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

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

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

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas;

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

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

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

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
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7.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da
fase de lances.

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

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

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

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do período de duração da sessão
pública.

7.11. A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automa�camente.

7.13. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução
do melhor preço.

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

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

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

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

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo superior a dez minutos, a
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

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

7.19.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

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

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

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

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

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
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7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

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

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é u�lizada como um dos critérios de classificação, de maneira que
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

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

7.28.1. no país;

7.28.2. por empresas brasileiras;

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

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

7.29. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja ob�da melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao máximo es�pulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

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

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

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

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

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

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

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

8.6.3. Caso a compa�bilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e
desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro
de 07 (sete) dias úteis contados da solicitação.

8.6.3.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.6.3.2. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
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a) A Área Técnica procederá à análise da amostra em conformidade com as especificações constantes do
presente Termo de Referência;

8.6.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem jus�fica�va aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será
recusada.

8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protó�pos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.6.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos
licitantes no prazo de 20 (vinte) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.6.3.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando
for o caso.

8.7. Para os itens 01, 25 e 92 enquadrados no Anexo I da Instrução Norma�va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, o
Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob
pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de
A�vidades Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respec�vo Cer�ficado de
Regularidade válido, nos termos do ar�go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Norma�va IBAMA n° 06, de
15/03/2013, e legislação correlata.

8.7.1. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de disposi�vo legal, o licitante deverá apresentar
o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

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

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

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

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

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

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

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

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

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (h�ps://cer�does-
apf.apps.tcu.gov.br/)

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

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

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

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

9.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
par�cipação.
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9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

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

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes
na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va
documentação atualizada;

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os
eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

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

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permi�dos.

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

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

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:

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

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

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

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

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

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

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

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

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

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

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
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9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante,
per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

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

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

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

9.10. Qualificação econômico-financeira:

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

9.10.1.1. Caso não conste na cer�dão nega�va de falência a data ou prazo de validade, somente serão aceitas
cer�dões expedidas há menos de 01 (um) ano anterior à data de apresentação.

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

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

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

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

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

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

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

LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)

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

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

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

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

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

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

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

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

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

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

9.18.1. Não havendo a comprovação cumula�va dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re�rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

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

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

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

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi�da à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

16.3.1. referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições
da Lei nº 8.666, de 1993;

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

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

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

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

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

16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
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16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de
registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação,
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

20. DO PAGAMENTO

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

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

21.1.3. apresentar documentação falsa, incluindo, mas não limitando:

a) omi�r informações em documentos exigidos no certame;

b) adulterar documento, público ou par�cular;

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame, incluindo, mas não limitando:

a) deixar de enviar proposta e demais documentos via COMPRASNET durante o prazo de convocação;

b) deixar de enviar proposta e demais documentos originais ou auten�cados, durante o prazo de convocação;

c) entregar parcialmente a documentação exigida para o certame;

d) recusar expressamente em enviar proposta e demais documentos via COMPRASNET;

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto, incluindo, mas não limitando:

a) não manter as condições de habilitação;

21.1.6. não man�ver a proposta, incluindo, mas não limitando:

a) deixar de responder diligência durante a análise da proposta;

b) recusar expressamente em responder diligência durante a análise da proposta;

c) não enviar amostra para análise, quando solicitado;

d) desis�r da proposta durante a fase da aceitação;

21.1.7. cometer fraude fiscal, incluindo, mas não limitando:

a) fazer declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal;

b) omi�r informações em suas notas fiscais;

c) falsificar ou alterar notas fiscais;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo, incluindo, mas não limitando:

a) realizar atos comprovadamente de má-fé ou com dolo, conforme lista de exemplos não exaus�va abaixo;

b) par�cipar de empresa cons�tuída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para
registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente.

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

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

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao
objeto da contratação;
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21.4.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

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

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

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

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

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

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

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

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

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

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

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

22. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

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

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

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

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

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

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

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

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

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.7. Para fins de recebimento dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, tanto para a via presencial quanto
para a via eletrônica, será considerado o horário de expediente da UFMS. Os pedidos enviados após o término do horário
de expediente serão considerados como recebidos no início do horário de expediente do dia ú�l seguinte.
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23.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

23.8.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro,
nos autos do processo de licitação.

23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a
administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

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

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

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

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

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

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

24.12.1. Anexo I - Termo de Referência - CÓD SEI: 1565260

24.12.2. Anexo II - Iden�ficação do Licitante, Declarações e Termo de Responsabilidade Sobre Ata de Registro de
Preços - CÓD SEI: 1576471

24.12.3. Anexo III - Modelo de Proposta de Preços - CÓD SEI: 1576477

24.12.4. Anexo IV - Minuta de Ata de Registro de Preços - CÓD SEI: 1603171

24.12.5. Em cumprimento ao Art. 3º da Lei 10.520, incisos I a IV e Decreto 5450, Art. 8º, incisos de I a VII, designo
como pregoeiro(a) para este certame, o(a) Servidor(a) Jackson Jacintho da Silva, nomeado (a) pela Portaria 1.650 - RTR, de
23 de outubro de 2019.

 

Campo Grande - MS,  ....... de ................. de 2019.

 

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

 
 

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 06/11/2019,
às 10:14, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1603155 e o código CRC
37DADCFA.
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DIVISÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.031253/2019-81 SEI nº 1603155
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LICITAÇÃO: TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23104.031253/2019-81

PREGÃO ELETRÔNICO

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição  de equipamentos de laboratórios, similares e material de consumo para laboratório específico,  através de
SRP, conforme previsão para 2019/2020, para atender as seguintes Unidades: COAD/FACFAN, COAD/FAMEZ, COAD/INBIO, FAODO, 
FAENG e INFI, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Código Descrição Complemento Unidade Quantidade Valor
Unitário Valor Total Elemento

da despesa

1 452.946

ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO,
TIPO KIT ARDUINO MEGA
2560 R3, APRESENTAÇÃO 5
ARDUINO, CABO USB.
MICRONTROLADOR:
ATMEGA2560,, APLICAÇÃO
KIT PROTOTIPAGEM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TENSÃO DE
OPERAÇÃO: 5VCC, TENSÃO
DE

KIT ARDUINO MEGA 2560 R3,
APRESENTAÇÃO:5 ARDUINO, 
CABO USB. MICRONTROLADOR:
ATMEGA2560,, APLICAÇÃO:KIT
PROTOTIPAGEM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:TENSÃO DE
OPERAÇÃO: 5VCC, TENSÃO DE
ENTRADA: 5-12V.

UN 3 134,90 404,70 Consumo

2 452.945

ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO,
TIPO KIT RASPBERRY PI 3
MODELO B,
APRESENTAÇÃO 05
RASPBERRY PI 3, 01
PROCESSADOR
BROADCOM,MEMÓRI A,
APLICAÇÃO KIT
PROTOTIPAGEM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS POSSUI
ADAPTADOR WIFI 802.11 N

APRESENTAÇÃO:05 RASPBERRY
PI 3, 01 PROCESSADOR
BROADCOM,MEMÓRIA,
APLICAÇÃO:KIT
PROTOTIPAGEM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:POSSUI
ADAPTADOR WIFI 802.11  N
INTEGRADO, BLUETOO.

UN 3 479,90 1.439,70 Consumo

3 442.376

ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO,
TIPO KIT V7 PARA
ARDUINO COM
BLACKBOARD V1.0,
APRESENTAÇÃO
COMPONENTES DA
PLATAFORMA DE
PROTOTIPAGEM ELETRÔN
I, APLICAÇÃO USO DAS
FUNCIONALIDADES DA
PLACA ARDUINO

KIT V7 PARA ARDUINO COM
BLACKBOARD V1.0,
APRESENTAÇÃO:COMPONENTES
DA PLATAFORMA DE
PROTOTIPAGEM ELETRÔNI,
APLICAÇÃO:USO DAS
FUNCIONALIDADES DA PLACA
ARDUINO.

UN 3 429,00 1.287,00 Consumo

4 408.754 AGITADOR MAGNÉTICO,
MATERIAL GABINETE
METÁLICO,
ANTICORROSIVO, AJUSTE
AJUSTE DIGITAL,
CAPACIDADE ATÉ 2 L,
ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM,
TEMPERATURA CONTROLE
TEMPERATURA ATÉ 300  C,
TEMPORIZAÇÃO COM
TEMPORIZADOR ATÉ 1000
MIN

Diâmetro da placa de 14cm.
 Capacidade 4 litros.
Motor de indução com rolamento e
mancal.
Velocidade controlada por circuito
eletrônico proporcionando uma
rotação de 120 a 1800 RPM.
Placa de aquecimento em alumínio
injetado com resistência blindada
incorporada .
 Temperatura controlada por
termostato capilar de 50 a 360°C.
Corpo metálico com pintura em epóxi
eletrostático.Potência : 650W.
 Altura total 10 cm.
Tensão 220V

UN 6 1.243,32 7.459,92 Permanente
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5 437.636

AGITADOR MAGNÉTICO,
MATERIAL GABINETE
METÁLICO,
ANTICORROSIVO, AJUSTE
AJUSTE MECÂNICO,
CAPACIDADE ATÉ 5 L,
ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM,
TEMPERATURA CONTROLE
TEMPERATURA ATÉ 300  C

Faixa de temperatura de aquecimento:
Ambiente a 550ºC UN 13 1.130,85 14.701,05 Permanente

6 437.636

AGITADOR MAGNÉTICO,
MATERIAL GABINETE
METÁLICO,
ANTICORROSIVO, AJUSTE
AJUSTE MECÂNICO,
CAPACIDADE ATÉ 5 L,
ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM,
TEMPERATURA CONTROLE
TEMPERATURA ATÉ 300  C

Plataforma de cerâmica. Velocidade
de agitação 100-1500 rpm
Capacidade de água Até 5 L
Controle Analógico
Display RPM/Temperatura
Potência 680 W
Temperatura de aquecimento Máx.
380°C.
Garantia por 12 meses e Assistência
técnica no Brasil.

UN 3 1.542,81 4.628,43 Permanente

7 440.344

AGITADOR MECÂNICO,
TIPO TIPO VORTEX,
AJUSTE AJUSTE
MECÂNICO, BOTÃO
CONTROLE VELOCIDADE,
ROTAÇÃO ATÉ 4000 RPM
RPM, ADICIONAL
OPERAÇÃO CONTÍNUA E
PULSO, COMPONENTES
PÉS VENTOSAS EM
BORRACHA

Agitador de tubos, modelo ap-56, tipo
vortex material em caixa de aço
carbono e base em alumínio,
receptáculo de borracha sintética,
capacidade para tubos de até 30 mm
de diâmetro, pequenos frascos
reagentes e balões volumétricos,
motor de 3.800 rpm, controle
eletrônico de velocidade, funcionar de
modo contínuo ou por pressão em seu
receptáculo, funcionamento em
127/220 volts, dimensões (a x l x p)
14 x 14 x 17 cm,

UN 16 1.768,20 28.291,20 Permanente

8 300.692 ANALISADOR DE ENERGIA
ELÉTRICA, MEDIÇÃO DE
TENSÃO MÁX. 1000V,
FREQUÊNCIA 50/ 60 HZ,
ALIMENTAÇÃO 1 A 300 V,
CONSUMO MÁXIMO 30 VA,
ISOLAÇÃO 1,2 KV A 2,5 KV,
APLICAÇÃO MEDIÇÃO
CORRENTE ATRAVÉS
ALICATES TIPO GARRA
FLEX Í, CARACTERÍSTICAS

Tensão TRMS N -F, F F, F -PE (5
entradas )
TRMS corrente em cada fase e neutro
(4 entradas )
Energia, e Fase Ativa Total
Potência reativa e de energia da fase e
totais
Potência da fase aparente e da Energia
e Total
Fatores de energia da fase e total
Frequência
Medidas simultâneas (max 251)
Integração período selecionável de 1s
a 60min
Tensões Análise Harmônica e
correntes até 49 ª ordem
Anomalias de tensão ( afundamentos ,
ondulações ) em 10ms
Exibição em numérico / gráfico (
waveforms ) dos parâmetros
Gráficos do histograma harmônica
Vector diagrama de tensões e
correntes

UN 2 94.374,00 188.748,00 Permanente
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Assimetria de tensão de entrada de
sinal
A seleção automática de parâmetros
padrão para gravação
Grande display colorido TFT com tela
de toque de ponteiro e uma caneta
A ajuda contextual para se concentrar
em cada tela
Luminoso e controle de contraste
Externo de expansão de memória com
o Compact Flash
Inserindo Pen Drive para transferir as
gravações
USB interface serial para ligação ao
PC .
Teclado virtual na tela para entrada de
dados rápida
O software Windows para análise dos
dados registrados para o PC - ion
recarregável com fonte de
alimentação. O equipamento deverá
vir calibrado e acompanhado de laudo
de calibração.

9 291.794

ANALISADOR QUÍMICO,
TIPO ANALISADOR DE
UMIDADE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ANÁLISE POR
SECAGEM, MONITOR
GRÁFICO

Analisador de umidade, modelo moc-
63u-i, capacidade:  max: 60g  - min:
0.02g, leitura:  0.001g - 0.01/0.1%
(selecionável), repetitividade:  0.15%
(2g) - 0.05% (5g) - 0.02% (10g),
elemento de aquecimento:  lâmpada
de halogênio, consumo:  400w, faixa
de temperatura:  50 a 200°c (
incrementos de 1°c ), configuração : 
há restrição do tempo de uso acima de
180ºc, display:  lcd retroiluminado,
tamanho do prato:  95mm de
diâmetro, dimensões:  202×336×157
mm (l×p×a), peso:   4kg, temperatura
ambiente de operação :  5 a 40ºc,
umidade ambiente de operação:  85%
ou inferior, programas de secagem: 
modo padrão - modo rápido - modo
lento - modo por etapas, seleção do
temporizador:  1 a 120 minutos ou
contínuo (máximo 12 horas),
interface:  rs-232c ( conector db9 ) -
porta i/o - porta usb, memória de
condições de medida: 10, memória de
resultados de medida: 100

UN 2 5.406,02 10.812,04 Permanente

10 275.009 APARELHO ANESTESIA,
TIPO MICROPROCESSADO
ELETRÔNICO,
COMPONENTES C/

Â

APARELHO DE ANESTESIA PARA
CIRURGIAS DE ALTA
COMPLEXIDADE EM PACIENTES
NEONATAIS, PEDIÁTRICOS,

Ó

UN 3 52.850,24 158.550,72 Permanente
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VENTILADOR,ROTÂMETRO
E VAPORIZADOR MÓVEL,
PRESSÃO PRESSOMÉTRICO
GIRATÓRIO

ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS.
CONSTRUÍDO EM GABINETE
COM ESTRUTURA EM AÇO DE
ALTO IMPACTO, COM PINTURA
EPÓXI. BANDEJA SUPERIOR
PARA SUPORTE DE
EQUIPAMENTOS DE
MONITORIZAÇÃO EXTRAS.
DOTADO DE GAVETAS,
RODÍZIOS COM TRAVAS NAS
RODAS DIANTEIRAS. CONJUNTO
DE FLUXÔMETROS COM
INDICAÇÃO DOS AJUSTES DE
CADA GÁS (OXIGÊNIO, AR
COMPRIMIDO E ÓXIDO
NITROSO). SISTEMA DE
SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA
QUE GARANTA UMA MISTURA
DE NO MÍNIMO 25% DE O2. DEVE
SER ENTREGUE COM DOIS
VAPORIZADORES ACOPLADOS
CALIBRADOS COM SISTEMA DE
SEGURANÇA PARA O AGENTE
SELECIONADO, SENDO PARA
ISOFLURANO E SEVOFLURANO.
VENTILADOR ELETRÔNICO,
COM VOLUME DE NO MÍNIMO 20
A 2000 ML, QUE ATENDE
PACIENTES NEONATAIS,
PEDIÁTRICOS E ADULTOS, COM
TELA COLORIDA FACILITANDO
A VISUALIZAÇÃO DOS
PARÂMETROS. MODALIDADES:
VCV, PCV, SIMV/V E PSV;
AJUSTES DIGITAIS: VOLUME
CORRENTE, FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA, PRESSÃO,
RELAÇÃO I:E, PEEP,
SENSIBILIDADE, PAUSA E
PRESSÃO SUPORTE; DISPARO
DOS CICLOS ASSISTIDOS POR
PRESSÃO E/OU FLUXO;
MONITORIZAÇÃO GRÁFICA

11 442.505

APARELHO
ELETROESTIMULADOR
NEUROMUSCULAR,
COMPONENTES P/ NERVO
PERIFÉRICO, ADICIONAIS
C/ CANETA E AGULHA,
ALIMENTAÇÃO BATERIA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS C/ ESTOJO,
ACESSÓRIOS C/ CABO E
CONECTORES

 UN 3 1.199,00 3.597,00 Permanente

12 410.890 APARELHO RAIOS X, TIPO RAIOS-X PORTÁTIL
Á

UN 2 44.360,00 88.720,00 Permanente
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APARELHO ALTA
FREQUÊNCIA, APLICAÇÃO
VETERINÁRIO, ANIMAIS
PEQUENO E GRANDE
PORTE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COMANDO
DIGITAL DE KV, MAS E
TEMPO EXPOSIÇÃO,
ADICIONAIS PORTÁTIL

VETERINÁRIO DIGITAL - Gerador
de Alta Frequência de no mínimo
100kV/60mA;- Anodo Estacionário; -
Ponto Focal : 2.0mm x 2.0mm;- Faixa
de kV de no mínimo: 40-100kV- Faixa
de mAs de no mínimo: 0.32 -
100mAs;- Ponto de Laser Duplo;-
Máx. Saída de no mínimo: 3.2Kw @
80Kv;- Case de alumínio para
transporte do aparelho.;- Alimentação
à rede elétrica bivolt ou 110v.;
RECEPTOR DE IMAGEM DR  -
Placa Digitalização Direta (DR) sem
fio 35 x 43 (14 x 17 polegadas).;-
Cintilador Iodeto de Césio-
Totalmente sem fio (wireless) para
sincronização com qualquer emissor
de Raio-X- Software (em português)
para Equinos, Cães, Gatos e
Silvestres. Ajustes independentes de
latitude, contraste e brilho, com
possibilidade de recorte no tamanho e
posição da imagem especificados pelo
usuário, com compensação de
densidades.;- Medidas avançadas,
como TPLO, VHS, etc.;- Acompanha
2 baterias e 1 carregador bivolt.;-
Bolsa Para Uso/Transporte.

13 385.798

AUSCULTADOR, MATERIAL
EM METAL CROMADO,
DIÂMETRO DIÂMETRO DE
4,5CM, CONECTOR DE
4MM, MATERIAL
CONEXÃO EM METAL,
MATERIAL MEMBRANA
MEMBRANA EM PVC
FLEXÍVEL, APLICAÇÃO
ESTETOSCÓPIO ADULTO

AUSCULTADOR, MATERIAL:EM
METAL CROMADO,
DIÂMETRO:DIÂMETRO DE
4,5CM, CONECTOR DE 4MM,
MATERIAL CONEXÃO:EM
METAL, MATERIAL
MEMBRANA:MEMBRANA EM
PVC FLEXÍVEL,
APLICAÇÃO:ESTETOSCÓPIO
ADULTO.

UN 7 66,24 463,68 Permanente

14 391.052

AUTOCLAVE, MATERIAL
AÇO INOX, TIPO*
VERTICAL, MODELO
GRAVITACIONAL,
OPERAÇÃO MANUAL,
VOLUME CÂMARA CERCA
DE 75 L, COMPOSIÇÃO
MANÔMETRO, CHAVE
TEMPERATURA, OUTROS
COMPONENTES 1 CESTO,
COM PEDAL

Garantia mínima de 12 meses;
Assistência técnica enquanto durar a
garantia. Frete incluso. Padrão
brasileiro de tomadas.

UN 9 10.945,00 98.505,00 Permanente

15 275.710
BALANÇA ANALÍTICA,
CAPACIDADE 200 G,
RESOLUÇÃO 0,10 MG

BALANÇA ANALÍTICA,
CAPACIDADE 220, RESOLUÇÃO
0,0001, DIÂMETRO PRATO 90,
TEMPO MEDIÇÃO 2.

UN 3 5.599,00 16.797,00 Permanente

16 354.914 BALANÇA ELETRÔNICA,
CAPACIDADE PESAGEM
200 KG, VOLTAGEM 110/220

Í

balança eletrônica tipo plataforma,
capacidade 200kg, com estrutura em
aço carbono SAE 1020, com pintura

UN 2 1.106,70 2.213,40 Permanente
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V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PLATAFORMA
COM COLUNA, RODAS E
ACESSÓRIOS, TIPO
DIGITAL, SENSIBILIDADE
20 A 50 G, MATERIAL AÇO
CARBONO

industrial martelada. Dimensões
AxLxP: 106 x 40 x 50cm Tensão
220V.

17 345.379

BALANÇA ELETRÔNICA,
CAPACIDADE PESAGEM
250 KG, VOLTAGEM 110/220
V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESTRUTURA
EM AÇO CARBONO, TIPO
PLATAFORMA COM
COLUNA E RODAS,
DIMENSÕES PLATAFORMA
COM 489 X 714 MM, TIPO
PAINEL CRISTAL

 UN 2 1.112,30 2.224,60 Permanente

18 459.793

BALANÇA PRECISÃO,
CAPACIDADE MÁXIMA 15
KG, RESOLUÇÃO 0,01 G,
TIPO PAINEL VISOR
DIGITAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DIMENSÔES
APROXIMADA: 434 X 147 X
360 MM

 UN 6 4.285,91 25.715,46 Permanente

19 457.633

BALANÇA PRECISÃO,
CAPACIDADE MÁXIMA 5
KG, RESOLUÇÃO 0,001 G,
TIPO PAINEL VISOR
DIGITAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CALIBRAÇÃO
INTERNA CAPELA E
CONJUNTO HIDROSTÁTICO
,

 UN 9 3.135,78 28.222,02 Permanente

20 414.532

BANHO MARIA, AJUSTE
AJUSTE DIGITAL COM
PAINEL DE CONTROLE,
VOLUME CERCA DE 10 L,
COMPONENTES COM
TAMPA CÔNICA,
TEMPERATURA ATÉ 70  C

Temperatura até 100C. UN 5 3.255,91 16.279,55 Permanente

21 432.666

BANHO MARIA, AJUSTE
AJUSTE MECÂNICO, COM
VISOR DIGITAL, VOLUME
CERCA DE 35 L,
COMPONENTES COM
TAMPA CÔNICA,
TEMPERATURA CONTROLE
TEMPERATURA ATÉ 100  C,
ADICIONAL TIPO
DUBNOFF, ROTAÇÃO
AGITAÇÃO
RECIPROCANTE, ATÉ 250
BPM,

 UN 12 4.795,00 57.540,00 Permanente

22 413.891

BANHO ULTRASSÔNICO,
AJUSTE AJUSTE DIGITAL,
C/ PAINEL DE CONTROLE,
VOLUME ATÉ 2,5 L,
FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ,
TEMPORIZAÇÃO COM
TEMPORIZADOR ATÉ 30
MIN, COMPONENTES COM
TAMPA, ADICIONAL COM
CESTO REMOVÍVEL

 UN 2 827,50 1.655,00 Permanente

23 437.547 BANHO ULTRASSÔNICO,
AJUSTE AJUSTE DIGITAL,
C/ PAINEL DE CONTROLE,
VOLUME ATÉ 3 L,
TEMPERATURA ATÉ 100  C,
FREQUÊNCIA* ATÉ 80 KHZ,
TEMPORIZAÇÃO COM
TEMPORIZADOR ATÉ 12 H,
COMPONENTES C/

 UN 9 2.753,73 24.783,57 Permanente
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SISTEMA SEGURANÇA,
ADICIONAL MODO PULSO,

24 441.367

BANHO
ULTRATERMOSTÁTICO,
TIPO AJUSTE AJUSTE
DIGITAL
MICROPROCESSADO,
VOLUME CERCA DE 5 L,
TEMPERATURA CERCA DE-
50 A 100  C, OUTROS
COMPONENTES C/ BOMBA
DE CIRCULAÇÃO, VAZÃO
ATÉ 15 L/MIN

Volume útil da cuba: 3,8L; tampa em
aço inox; gabinete em aço inox; cesto
em aço inox; dimensões aproximadas
:L=299 mm x P=150mm x A=100mm.
Com dreno para escoamento da água.
Frequência: 40Hz;
Voltagem:110/220V; Tempo com
indicação digital de 60 min.

UN 7 4.883,00 34.181,00 Permanente

25 294.008 BOMBA DE VÁCUO -
PEÇAS / ACESSÓRIOS

Para a PROPP: Bomba de vácuo e ar
comprimido, 730mbar, 620mm/hg,
isenta de óleo, equipada manômetro e
vacuômetro para controle, com um
filtro de ar dotado de escotilha para
reter impurezas a fim de impedir sua
entrada na bomba, e outro filtro na
saída de ar.
Especificações Técnicas
(aproximadas):
- Deslocamento de ar 1,3 pés = 37
lts/min. = 2,2 m3/h;
- Vácuo final: 24" ou 620mmhg;
- Motor monofásico AC: 1/4 CV,
334KV, 4 polo, 110/220 volts, 60
ciclos;
- Peso: 11,3 kg.

UN 2 2.631,96 5.263,92 Permanente

26 414.025

BURETA, TIPO DIGITAL,
VOLUME 50 ML, ESCALA
PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS
DECIMAIS, ACESSÓRIOS
COM VÁLVULA DE
SEGURANÇA

 UN 2 5.766,42 11.532,84 Consumo

27 359.354 CABINE SEGURANÇA
BIOLÓGICA, TIPO TIPO A,
MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO FILTRO
FILTRO HEPA NA
EXAUSTÃO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS NB-1, NB-2,
CLASSE CLASSE II, FLUXO
DE AR RECIRCULAÇÃO DE
70% DE AR, TIPO
EXAUSTOR EXAUSTÃO
AMBIENTE

CAPELA / CABINE DE
SEGURANÇA BIOLÓGICA
VERTICAL Classe II tipo A1 com
70% de recirculação e 30% de
renovação de ar servido através do
filtro HEPA para o ambiente; para
trabalhos classe 100 conforme (ABNT
NBR 13.700) e ISO CLASSE 5
conforme norma internacional ISO
14.644-1; NSF 49; Construída em
chapa de alumínio naval com
tratamento anticorrosivo e pintura
epóxi; Mesa de trabalho em aço inox
AISI 304; Assoalho
removível;Ventilador tipo siroco;
Motor de 1/2 CV com proteção
térmica e regulagem eletrônica de
velocidade para perda de pressão (três
velocidades); Proteção térmica dotada
de reles e fusíveis de proteção; Filtro
tipo HEPA  classe A3,NBR-6401, EU-
13 Eurovent 4/4, com eficiência de
99.99 % DOP para partículas  de 0,3
mícron, moldura em alumínio
anodisado; Pré-filtro classe G3
sintético 30-35% Ashrae
colorimétrico, 92% ashrae
gravimétrico (aumenta durabilidade
do filtro HEPA); Vidro temperado
frontal tipo guilhotina (sobe e desce)

UN 1 16.194,20 16.194,20 Permanente
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podendo parar em qualquer posição da
área de trabalho, com inclinação de 5
graus.

28 279.117

CAPACÍMETRO DIGITAL,
CAPACITÂNCIA NOMINAL
0.1PF A 20.000 MICROF,
DISPLAY LCD DE 3 1/2
DÍGITOS, PRECISÃO 0,5
PER, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM
HOLSTER, ENTRADA
PROTEGIDA POR FUSÍVEL

CAPACIMETRO DIGITAL.
Capacitância 200pF / 2nF / 20nF /
200nF / 2µ / 20µ F / 200µ F / 2000µ F
/ 20000µ F
Melhor Precisão ± (0.5% + 1)
Frequência de operação 800Hz, 80Hz,
8Hz
Potência 9V Bateria, 6F22
Display máximo 1999
Tamanho da tela 18 × 44mm
Peso líquido do produto 340g
Tamanho do produto 191 × 89 ×
35mm
Peso 310g incluindo baterias
Acessórios padrão Estojo, bateria,
manual de instruções, clipe de jacaré
Capacitância 200 pF / 2 nF / 20 nF /
200 nF / 2 µ / 20 µF / 200 µF / 2000
µF / 20000µF
Melhor Precisão ± (0,5% + 1)
Frequência de operação 800Hz, 80Hz,
8Hz
Poder Bateria 9V, 6F22
Exibição Máxima 1999
Tamanho da tela 18 × 44mm Peso
líquido do produto 340g
Tamanho do produto 191 × 89 ×
35mm
Peso 310g incluindo baterias
Acessórios padrão Holster, Battery,
Manual de Instruções, Alligator Clip

UN 7 367,99 2.575,93 Permanente

29 300.501 CAPACÍMETRO DIGITAL,
CAPACITÂNCIA NOMINAL
2 NF A 20.000 MICROF,
DISPLAY LCD DE 3 1/2
DÍGITOS, PRECISÃO 0,5
PER, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM
HOLSTER,ENTRADA
PROTEGIDA POR FUSÍVEL
C/PONTA S

Medidor LCR Digital.
Display LCD/Contagem 3 1/2
Dígitos/1999
Modos de Teste R/C/L
Resistência
200/2k/20k/200k/2M/2MΩ
Capacitância
2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ/600μF
Indutância 2m/20m/200m/2/20H
Alimentação 1x9V
Dimensões/Peso
172mmx83mmx38mm / 310g
Garantia 12 meses. Assistência
Técnica no Brasil.

UN 7 457,92 3.205,44 Permanente
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30 428.031

CAPELA EXAUSTÃO, TIPO
DE GASES, MATERIAL
FIBRA DE VIDRO,
DIMENSÕES CERCA DE 250
X 90 X 150 CM,
COMPONENTES JANELA
CORREDIÇA COM CONTRA
PESO, OUTROS
COMPONENTES COM
LÂMPADA INTERNA,
VAZÃO ATÉ 1500 M3/H

SPLABOR UN 1 2.491,00 2.491,00 Permanente

31 424.855

CAPELA EXAUSTÃO, TIPO
DE GASES, MATERIAL
FIBRA DE VIDRO,
DIMENSÕES CERCA DE 80
X 60 X 90 CM,
COMPONENTES JANELA
CORREDIÇA COM CONTRA
PESO, OUTROS
COMPONENTES COM
LÂMPADA INTERNA,
VAZÃO ATÉ 1000 M3/H

Capela de Exaustão de gases:
Construída em formato tipo “iglu”
com textura lisa (dentro e fora) que
facilita a higienização do equipamento
tanto interna quanto externamente, 
Porta construída em acrílico para
garantir a segurança do operador, 
Lâmpada LED de 10 W de alta
luminosidadeMaterial: Fibra de vidro
3 mm. Dutos de exaustão em PVC:
100 mm de diâmetro. Exaustor:
Centrifugo com motor blindado com
1/6 CV. Capacidade de exaustão: 15
m³/min. Potência:185 W. Tensão:
Bivolt. Medidas Internas: Largura:
115 cm, Altura: 94 cm, Profundidade:
61 cm, Vão da porta: L 80 X H 64 cm.
Medidas Externas: Largura: 117 cm,
Altura: 105 cm, Profundidade: 67 cm.
Garantia 12 meses e Assistência
Técnica no Brasil.

UN 5 3.169,96 15.849,80 Permanente

32 442.192

CENTRÍFUGA, TIPO PARA
TUBOS, AJUSTE DIGITAL,
MICROPROCESSADA,
VOLUME ATÉ 100 ML,
CAPACIDADE ATÉ 32
UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ
15.000 RPM, TEMPERATURA
CONTROLE TEMPERATURA
ATÉ 40  C, TEMPORIZAÇÃO
TEMPORIZADOR ATÉ 99
MIN, ADICIONAL

 UN 3 7.360,00 22.080,00 Permanente

33 458.898 COLCHÃO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:
COLCHÃO TÉRMICO
VETERINÁRIO, IMPERMEÁVEL,
FORRAÇÃO INTERNA EM
POLIÉSTER COM PROTEÇÃO
ANTI-CHAMA, CONTROLADOR
DE TEMPERATURA COM NO
MÍNIMO 2 ESTÁGIOS DE
TEMPERATURA, FUZÍVEL DE
PROTEÇÃO. COLCHÃO PARA
UTILIZAÇÃO EM MESA
DIMENSÕES DE COMPRIMENTO
MÁXIMO E MÍNIMO DE 120 A 85
CM DIMENSÕES DE LARGURA
MÁXIMO E MÍNIMO 55 A 50 CM
TENSÃO ELÉTRICA 110V.

UN 12 539,99 6.479,88 Consumo
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34 413.211

COMPRESSOR DE AR
ODONTOLÓGICO,
CAPACIDADE
RESERVATÓRIO VOLUME
INTERNO ATÉ 80 L ,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ISENTO ÓLEO,
TANQUE PINTURA
INTERNA ANTICORROSIVA
, VOLTAGEM 220 V,
COMPONENTE ADICIONAL
VÁLVULA DE SEGURANÇA,
MANÔMETRO, DREN

Capacidade reservatório volume
interno 80 UN 2 4.433,60 8.867,20 Permanente

35 327.934

CONJUNTO ( KIT )
DIDÁTICO INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS, APLICAÇÃO
RESIDENCIAIS, PREDIAIS,
COMPONENTES PAINEL
MODULAR ESTRUTURA
TUBULAR AÇO; MED.
1100X8 0

 UN 3 701,61 2.104,83 Consumo

36 300.873

DECIBELÍMETRO,
RESOLUÇÃO SOM 0,10 DB,
FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130
DB, FAIXA FREQÜÊNCIA 20
HZ A 8 KHZ, TIPO VISOR
DIGITAL, TIPO MICROFONE
ELETRETO 12 MM, TIPO
MUDANÇA ESCALA
MANUAL E AUTOMÁTICA,
TIPO ALIMENTAÇÃO
BATERIA, VOLTAGEM

 UN 4 341,00 1.364,00 Permanente

37 376.831

DECIBELÍMETRO,
RESOLUÇÃO SOM 50 DB,
FAIXA MEDIÇÃO 32 A 130
DB, TIPO VISOR LCD 4
DÍGITOS, TIPO MICROFONE
ELETRODO 1/2 POLEGADA,
TIPO ALIMENTAÇÃO
BATERIA RECARREGÁVEL,
PRECISÃO +/- 1,50 DB,
NORMAS TÉCNICAS
IEC651, TIPO II,

 UN 1 1.838,00 1.838,00 Permanente

38 455.729 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, TIPO
CÂMERA TERMOGRÁFICA,
PADRÃO DIGITAL,
PORTÁTIL, MATERIAL
PLÁSTICO, USO
REGISTRAR DADOS
GRÁFICO DE
TEMPERATURA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 DISPLAY
LCD, ALIMENTAÇÃO POR
PILHA

Câmera termográfica para inspeções
de componentes elétricos e
mecânicos.  Aparelho com as
seguintes característica mínimas:
Gama de medição de temperatura (não
calibrada abaixo de -10º C) – 20ºC a
+350ºC (-4ºF a +662ºF) com precisão
de ±2ºC ou 2% (a 25ºC nominais);
Câmara digital incorporada (luz
visível) com desempenho de 5 MP;
Combinação instantânea de luz visível
e infravermelhos (IR) em conjunto
com o modo Imagem-na-imagem com
no mínimo 5 predefinições (0%, 25%,
50%, 75%, 100%) que permitam
revelar facilmente o problema e a
localização; Focagem manual,
distância mínima de focagem de
0,15m;

UN 2 10.124,00 20.248,00 Permanente
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39 442.994

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, TIPO
DATALOGGER DE
TEMPERATURA E
UMIDADE, PADRÃO
RESOLUÇÃO : 0,1 C;
EXATIDÃO: +-1 C., USO
REGISTRAR DADOS
GRÁFICO DE UMIDADE
ETEMPERATURA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1

PADRÃO:RESOLUÇÃO : 0,1¿C;
EXATIDÃO: +-1¿C.,
USO:REGISTRAR DADOS
GRÁFICO DE[UMIDADE
ETEMPERATURA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
1:TEMPERATURA:-40 A 70¿ C;
UMIDADE RELATIVA:0 A 100%.

UN 6 792,96 4.757,76 Permanente

40 449.578

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, TIPO
FOTODOCUMENTADOR
PARA CAPTURA DE
IMAGENS DE GÉIS D,
PADRÃO VISUALIZAÇÃO
DE RESULTADOS:
DNA/RNA/
PROTEÍNAS/TLC/, USO
LABORATÓRIO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 COMPOSTO
DE

Garantia mínima de 12 meses;
Assistência técnica enquanto durar a
garantia. Frete incluso. Padrão
brasileiro de tomadas.

UN 3 22.139,85 66.419,55 Permanente

41 443.731

EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, TIPO
MEDIDOR DE CLOROFILA,
PADRÃO PARA 30
MEDIÇÕES CONTROLES,
USO MEDIR DIFERENÇA DE
DENSIDADE ÓPTICA 2
COMPRIMENTO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 ÁREA DE
MEDIÇÃO 2 X 3MM

Medidor portátil de clorofila.
Amostragem em folhas. Sistema de
densidade ótica com 2 comprimentos
de onda. Receptor SPD (fotodiolo de
silicone). Resultados seguros em 3
segundos. Coletor de dados interno
com capacidade de armazenagem de
160000 medições. Fonte de luz via
led. Usa baterias AA (1,5v). Precisão
1,0 unidade SPAD. Repetibilidade de
0,3 unidades SPAD. Dispensa uso de
PC. Acompanha software para
transferência de dados.

UN 3 8.657,90 25.973,70 Permanente

42 407.847 EQUIPO ODONTOLÓGICO,
MATERIAL ESTRUTURA
EM AÇO, PINTURA
ELETROSTÁTICA,
TERMINAIS 1 SERINGA
TRÍPLICE, 3 TERMINAIS
BORDEN, COMPONENTES
BANDEJA, NEGATOSCÓPIO,
MODELO ACOPLADO,
AJUSTE DE ALTURA
AJUSTE PNEUMÁTICO

Equipo de bancada. Seringa tríplice
autoclavável com botões de
acionamento para água, ar e
simultaneamente spray. Terminais
para acoplamento das pontas tipo
borden, para alta rotação e micro
motor. Seleção automática das pontas
através de sensíveis válvulas
pneumáticas. Pedal único de
acionamento das pontas que pode ser
acionado em qualquer posição.
Mangueiras lisas e arredondadas, sem
ranhuras ou estrias. Reservatório de
água translúcido com localização de
fácil acesso e pressurização
automática.

UN 13 1.823,84 23.709,92 Permanente
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43 302.838 ESPECTROFOTOMETRO

Espectrofotômetro Microprocessado
digital,  análises em espectro
ultravioleta e visível, display Touch
Screen interativo em múltiplas
línguas. Curvas de calibração progr p/
200 parâmetros e possib. mais 50
curvas p/ usuário, resultados no
display em Concentração,
Absorbância e % Transmitância.
Estoca 2000 dados de leitura na
memória. Reconhece automatic o
método de análise quando utilizados
reagentes Hach com códigos de
barras. sistema de varredura em alta
velocidade. Faixa de Comprimento de
Onda: 190 - 1100nm; Acuracidade: +/-
1nm; Resolução: 0,1nm; Calibração
do Comprimento de Onda:
automático. Seleção do Comprimento
de Onda: automático, conforme
seleção do método Largura de Banda:
2nm; Faixa Fotométrica: +/- 3.0A na
faixa de 200-900nm; Acuracidade:
5mA a 0.0-0.5A - 1% a 0.5-2.0A
Interface: USB, maior facilidade de
impressão e update de programas
Grau de Proteção: IP32. com cubetas
parceiradas de quartzo 10mm e
adaptador com possibilidade de
acoplar cubetas de 10/20/50 mm
retangular, 25mm redonda e 25mm
retangular. OPCIONAIS: Módulo
Sipper - Célula de Fluxo - Carrossel
de amostra, composto de 7
compartimentos - Teclado - USB -
Scanner código de barras – 01 ano de
garantia e assistência técnica no
Brasil.

UN 2 16.706,52 33.413,04 Permanente

44 414.627 ESTUFA DE LABORATÓRIO

Estufa laboratório, ajuste digital com
painel de controle, programável,
capacidade cerca de 20, temperatura
até 70, componentes com até 3
bandejas, porta vidro interna,
adicional com vedação. Material aço
inox.

UN 3 3.792,62 11.377,86 Permanente

45 415.169 ESTUFA LABORATÓRIO,
TIPO C/ RENOVAÇÃO AR,
MATERIAL* GABINETE
AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE
DIGITAL,C/ PAINEL DE

 UN 1 3.570,00 3.570,00 Permanente
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CONTROLE,
PROGRAMÁVEL,
CAPACIDADE CERCA DE
250 L, TEMPERATURA ATÉ
300  C, COMPONENTES C/
ATÉ 3 BANDEJAS,
ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

46 419.821

ESTUFA LABORATÓRIO,
TIPO C/ RENOVAÇÃO AR,
MATERIAL* GABINETE
AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE
DIGITAL,C/ PAINEL DE
CONTROLE,
PROGRAMÁVEL,
CAPACIDADE CERCA DE
500 L, TEMPERATURA ATÉ
200  C, COMPONENTES C/
ATÉ 5 BANDEJAS,
ADICIONAL C/ VEDAÇÃO,

Voltagem 220 V. UN 3 5.726,19 17.178,57 Permanente

47 416.817

EVAPORADOR ROTATIVO À
VÁCUO, AJUSTE AJUSTE
DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, CAPACIDADE
ATÉ 5 L, ROTAÇÃO ATÉ 200
RPM, TEMPERATURA
CONTROLE DE
TEMPERATURA ATÉ 150  C,
COMPONENTES BALÕES
1000 ML, COM
CONDENSADOR,
CARACTERÍSTICA

Compacto e durável, e com suporte
elétrico.
    Sistema motor de rotação regulável
de 5 a 210 r/min protegido contra
sobrecarga, junta de vedação de PTFE
auto ajustável proporcionando vácuo
de até 5 mbar
    Conjunto de vidraria com um
condensador vertical de alto
rendimento com superfície de 1.200
cm2, balão de evaporação tipo “pêra”
e de condensação, ambos de 1 l
(outras configurações de vidraria veja
opcionais na pág. H22)
    Banho de aquecimento digital com
isolamento modelo 558, com cuba
semi esférica de aço inoxidável Ø25 x
12cm de altura e com capacidade de 3
litros, resistência embutida
proporcionando fácil limpeza, controle
de temperatura microprocessado de
até 150°C, com sensor PT 100,
display e isolamento térmico.
    Mecanismo de levantamento
motorizado estável, rápido, operado
por tecla
    Disponível em: 50–60 Hz.

UN 4 13.496,53 53.986,12 Permanente

48 449.175 FONTE ALIMENTAÇÃO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DIGITAL DE
BANCADA COM 02
DISPLAYS DE 3 DÍGITOS,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0
A 32 V, CORRENTE SAÍDA 0
A 5 A, APLICAÇÃO
LABORATÓRIO DE
PESQUISA, FREQUÊNCIA
NOMINAL

Fonte de alimentação DC regulada,
alta precisão e baixo ripple, com saída
única e
ajustável para correntes até 5A.
Alta estabilidade e Baixo ripple
Display 3 dígitos de fácil leitura para
apresentação simultânea da tensão e
corrente de saída;
Saída Variável: 0 ~ 30V, 0 ~ 5A,
0~990mA
Ajuste de Tensão e Corrente através
de potenciômetros de precisão
Indicadores (LED) de Operação
Possibilidade de operação contínua
mesmo nas condições de carga
máxima;
Circuito de proteção de sobrecarga;
Altitude: 2000m (máx.)
Grau de Poluição: 2
Uso Interno;

UN 8 612,00 4.896,00 Permanente
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Ambiente de Operação: 0 ~ 40°C, RH:
? 80%;
Ambiente de Armazenamento: -10 ~
70ºC, RH: ? 70%;
Alimentação Selecionável:
110V/220V ± 10% - 50/ 60Hz.
Dimensões: 145(A) x 128(L) x
285(P)mm;
Peso Aprox.: 5kg.

49 453.160

FONTE ALIMENTAÇÃO,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA
24 V, CORRENTE SAÍDA 15
A, TIPO CHAVEADA,
FREQUÊNCIA NOMINAL
50/60 HZ

 UN 3 84,71 254,13 Permanente

50 358.304

FONTE ENERGIA -
APARELHO
ELETROFORESE, TENSÃO 0
A 300 V, APLICAÇÃO
ELETROFORESE

Fonte de Eletroforese LPS 300V.
Dimensões (Comp.x larg. x alt.):
16cm x 20cm x 12cm. Peso total:
2,5kg. LPS-300V Fonte de
Eletroforese programável, 10 a 300V /
1 a 500mA / 1 a 150W. Alimentação:
Bivolt - 110V / 220V.

UN 3 3.295,07 9.885,21 Consumo

51 218.245

FORNO MUFLA,
TEMPERATURA MÁXIMA
1.200  C, LARGURA 150 MM,
ALTURA 150 MM,
PROFUNDIDADE 200 MM,
VOLUME 4,50 L,
APLICAÇÃO TRATAMENTO
TÉRMICO

Gabinete interno e externo em chapa
de aço tratada, e externamente com
pintura em epóxi; Isolação e câmara
interna totalmente em cerâmica
refratária de grande durabilidade;
Porta frontal basculante;Temperatura
de trabalho de até 1.200ºC controlado
através de controlador digital
microprocessado ( Sem rampa e
display simples). Alimentação 220
Volts, 4.400 Watts, 20 A.

UN 8 6.693,80 53.550,40 Permanente

52 042.587 FREQUENCIMETRO DE
BANCADA

Display: 8 dígitos (LED 19x12.5mm),
com indicações de faixa, frequência,
período, kHz, MHz, ms e s. Tempo de
Aquecimento: 20 minutos. Tempo de
Gate: Variável de 100ms a 10s ou 1
período do sinal de entrada, o que for
maior. Precisão: ± (ErroBase
TempoxFrequência + 1 Díg.).
Alimentação: AC 110V/220V ± 10%,
50Hz ou 60Hz. - Consumo: Aprox.
5W. Fusível de Proteção de Entrada:
100mA/250V. Dimensões: 100(A) x
215(L) x 270(P)mm. Peso: Aprox.
1.6kg. Canal A (CH.A - 0.01Hz a
50MHz). Faixas de Medida: 0.01Hz a
100Hz (acoplamento DC); 100Hz a
50MHz (acoplamento AC).
Sensibilidade de Entrada: < 120mV

UN 3 1.265,91 3.797,73 Permanente

28



11/11/2019 SEI/UFMS - 1565260 - Licitação: Termo de Referência

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1955691&infra_siste… 15/32

RMS (100Hz a 50MHz); < 80mV
RMS (1Hz a 100Hz); < 800mV RMS
(0.01Hz a 1Hz). Acoplamento:
AC/DC. Impedância de Entrada: 1
MOhms. Atenuador: x1, x20. Modo
de Trigger: Manual. Máxima Tensão
de Entrada: 30V DC/Pico AC Canal B
(CH.B - 50MHz a 2.4GHz). Faixa de
Medida: 50MHz a 2.4GHz.
Sensibilidade de Entrada: 50mV
RMS~300mV RMS. Acoplamento:
Somente AC. Impedância de Entrada:
50 Ohms. Manual de Instruções, Cabo
de Alimentação e de conexão.

53 042.579 FREQUENCIMETRO
PORTATIL

Características Técnicas: - Visor: De
cristal líquido (LCD) com 8 dígitos,
13mm. - Funções: Frequência,
Período, memorização do valor
máximo, mínimo, média e da última
leitura, Resolução múltipla e medição
relativa. - Base de tempo do oscilador:
A cristal de quartzo (4,194MHz). -
“Auto Power Off” (desligamento
automático): Após 30 minutos de
inatividade. - Leitura máxima:
2.600MHz. - Temperatura de
operação: De 0° a 50°C. - Umidade de
operação: Menor que 90% sem
condensação. - Resolução mínima:
0,1Hz na escala de 10MHz. -
Consumo de corrente:
Aproximadamente 100mA em 100 e
2.500MHz e 45mA em 10MHz e
Período. - Conector de entrada: Tipo
BNC fêmea. Dimensões: 175 X 80 X
35mm.

UN 3 1.318,00 3.954,00 Permanente

54 387.192 GRAVADOR DE M.A.P.A.,
APLICAÇÃO
MONITORIZAÇÃO
AMBULATORIAL PRESSÃO
ARTERIAL, AUTONOMIA
SISTEMA AUTONOMIA
MÍNIMA 48HS,
ACESSÓRIOS CARTÃO
MEMÓRIA, 5 JOGOS
BRAÇADEIRAS E
MANGUITOS, OUTROS
COMPONENTES
RECARREGADOR DE
PILHAS,

Triplo modo de funcionamento
(MAPA, MRPA e pressão arterial
individual). Intervalos de medição
diurnos e noturnos programáveis.
Software incluso. Dois tamanhos de
braçadeira (adulto e obeso). Memória
para 250 medidas. Faixa de medição
entre 30 e 280 mmHg. Batimentos
entre 40 e 200 batimentos por minuto.

UN 1 2.054,19 2.054,19 Permanente
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55 230.727

HASTE COM PONTA
MAGNÉTICA, MATERIAL
METAL FLEXÍVEL,
COMPRIMENTO 590 MM,
DIÂMETRO 10 MM,
APLICAÇÃO PEGAR
PEQUENAS PEÇAS
METÁLICAS EM ESPAÇOS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM
ILUMINAÇÃO

HASTE COM PONTA
MAGNÉTICA, MATERIAL:METAL
FLEXÍVEL, COMPRIMENTO:590
MM, DIÂMETRO:10 MM,
APLICAÇÃO:PEGAR PEQUENAS
PEÇAS METÁLICAS EM
ESPAÇOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:COM ILUMINAÇÃO.

UN 2 74,91 149,82 Consumo

56 269.157

HASTE COM PONTA
MAGNÉTICA, MATERIAL
POLIPROPILENO,
COMPRIMENTO 350 MM,
DIÂMETRO 8 MM,
APLICAÇÃO PEGAR
BARRAS MAGNÉTICAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PONTA
MAGNÉTICA DE 45MM

HASTE COM PONTA
MAGNÉTICA,
MATERIAL:POLIPROPILENO,
COMPRIMENTO:350 MM,
DIÂMETRO:8 MM,
APLICAÇÃO:PEGAR BARRAS
MAGNÉTICAS,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:PONTA
MAGNÉTICA DE 45MM.

UN 2 74,91 149,82 Consumo

57 429.563

LEITORA DE MICROPLACA,
AJUSTE
MICROPROCESSADO,
DIGITAL, PROGRAMÁVEL,
TIPO ATÉ 1536 POÇOS,
ABSORBÂNCIA ATÉ 4,0 OD,
COMPRIMENTO ONDA ATÉ
1000 NM, ADICIONAL C/
AGITAÇÃO AJUSTÁVEL,
CARACTERÍSTICA
ADICIONAL C/
FLUORESCÊNCIA E
LUMINESCÊNCIA

Faixa de comprimento de onda de 340
a 850nm. Leitura de placas de 96 e
384 poços. Com software para análise
de dados e interface com computador. 
LEITORA DE MICROPLACA,
AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PARA PLACAS de 96
a 384 POÇOS, ABSORBÂNCIA ATÉ
1000, COMPRIMENTO ONDA ATÉ
4000 OD, ADICIONAL AGITAÇÃO
AJUSTÁVEL, C/ PARÂMETROS
QUANTITATIVOS,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/
FLUORESCÊNCIA E
LUMINESCÊNCIA,
COMPATIBILIDADE P/ CUBETAS
E MICROPLACAS,
TEMPERATURA CONTROLE ATÉ
60.

UN 7 23.769,90 166.389,30 Permanente

58 256.997

LUPA, TIPO DE MESA C/
ILUMINAÇÃO
FLUORESCENTE, FORMATO
REDONDA, FAIXA
AMPLIAÇÃO ATÉ 8 VEZES,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM BRAÇO
REGULÁVEL E
ARTICULÁVEL, TENSÃO
220 V

LUPA, TIPO DE MESA C/
ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE,
FORMATO REDONDA, FAIXA
AMPLIAÇÃO ATÉ 8 VEZES,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COM BRAÇO REGULÁVEL E
ARTICULÁVEL, TENSÃO 220 V

UN 3 1.765,00 5.295,00 Permanente

Í
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59 443.380 LUXÍMETRO, TIPO
DIGITAL/ PORTÁTIL,
PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS,
TIPO ALIMENTAÇÃO
BATERIA DE 9 V, FAIXA
MEDIÇÃO 0 A 100.000 LUX

 UN 5 800,00 4.000,00 Permanente

60 292.388

LUXÍMETRO, TIPO
DIGITAL/ PORTÁTIL, TIPO
ALIMENTAÇÃO BATERIA,
FAIXA MEDIÇÃO 0,1 A
200.000 LUX, APLICAÇÃO
MEDIÇÃO DE
INTENSIDADE LUMINOSA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 4 ESCALAS,
CABO EXTENSÃO P/
FOTOCÉLULA SEPARADA

 UN 6 1.291,00 7.746,00 Permanente

61 251.037

MEDIDOR BANCADA, TIPO
DIGITAL, FAIXA
OPERAÇÃO 0 A 35; 0 A 70; 0
A 350 E 0 A 700 MG/L,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO
115/230 VCA, FREQÜÊNCIA
50/60 HZ, CAPACIDADE 6
GARRAFAS DE 473ML,
FINALIDADE
DETERMINAÇÃO DE DBO-
DEMANDA BIOQUÍMICA
DE OXIGÊ

 UN 3 8.760,64 26.281,92 Permanente

62 287.357

MEDIDOR DEMANDA
ELETRICIDADE, TIPO
TRIFÁSICO, TIPO MEDIÇÃO
ENERGIA ATIVA KWH, TIPO
USO CONTADOR ELETRO-
MECÂNICO, APLICAÇÃO
MONITORAMENTO
QUANTIDADE ENERGIA
ELÉTRICA,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CORPO
METÁLICO COM VISOR EM
VIDRO

 UN 3 319,90 959,70 Permanente

63 095.869 MEDIDOR DE RESISTENCIA
DE ISOLAMENTO

- Display: LCD 3 ½ dígitos (1999
Contagens). - Indicação de
Sobrefaixa: “OL V” (Tensão)
“>5.5GΩ"" (Resistência de Isolação).
- Indicação de Bateria Fraca. -
Iluminação do display. - Temperatura:
Operação: 0ºC a 35ºC, RH<75%. -
Armazenamento: -20ºC a 60ºC,
RH<80%. - Altitude de Operação:
2000m. - Alimentação: 6 baterias de
1.5V. - Segurança: IEC61010-1 CAT
III 600V. - Dimensões: 100(A) x
150(L) x 71(P) mm. - Peso: Aprox.
500g (incluindo bateria). - Garantia:
Válida por 12 (doze) meses a partir da
data de aquisição. - Ponta de Prova (1
par). - Garras Jacaré (1 par). Baterias
1.5V (6 peças). - Manual de
Instruções.
- RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO: -
Faixas: 0.00MΩ ~ 99MΩ, 100MΩ ~
5.5GΩ. - Precisão: 0.00MΩ ~ 99MΩ
± (3%+5D), 100MΩ ~ 5.5GΩ ±
(5%+5D). - Corrente de Curto: Aprox.
<1.8mA. - Indicação Sonora: <4MΩ.
- TENSÃO AC: - Faixas: 30 ~ 750V. -
Precisão: ± (2%+3D). - Resolução:
1V. - Frequência: 50Hz ~ 60Hz
- TENSÃO DE TESTE (DC): -
Faixas: 100V, 250V, 500V, 1000V.
Precisão: ± 10%. - Corrente de teste:
0.9mA à 1.1mA para cargas de
100kΩ, 250kΩ, 500kΩ, 1MΩ."

UN 2 1.277,09 2.554,18 Permanente
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64 299.412

MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ,
MATERIAL CORPO AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO
PORTÁTIL, FORMATO
RETANGULAR, APLICAÇÃO
MEDIÇÃO DE PH EM
SOLUÇÕES AQUOSAS E
AMBIENTES CRÍ T,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DIGITAL,
DISPLAY LCD,
COMPENSAÇÃO
TEMPERATURA AUT O

 UN 2 1.190,08 2.380,15 Permanente

65 256.560

MEGÔMETRO, TIPO
ANALÓGICO, TENSÃO DE
TESTE 250/ 500/ 1000 V,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
ACIONAMENTO POR
MANIVELA, COM
TERMINAL GUARD

 UN 3 2.699,00 8.097,00 Permanente

66 304.998

MEGÔMETRO, TIPO
PORTÁTIL E DIGITAL,
TENSÃO DE TESTE
MÁXIMO 5 KV,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TESTE VIDA
ÚTIL DE CABOS, FAIXA DE
MEDIDA DE 25 G I ,
ACESSÓRIOS BOLSA PARA
TRANSPORTE, 2 JOGO
BATERIAS RECARREGÁV E,
APLICAÇÃO

 UN 2 3.126,70 6.253,40 Permanente

67 375.982

MESA PARA ANATOMIA,
APLICAÇÃO NECRÓPSIA,
MATERIAL CHAPA AÇO
INOXIDÁVEL AISI 304,
ESTRUTURA TUBOS 1,27,
PÉS 1 X 1/ 2 X 1,2MM,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
CONTRAVENTAMENTO 1"
X 1,2MM, DIMENSÕES 2000
X 700 X 850 MM

 UN 1 2.019,00 2.019,00 Permanente

68 411.576

MICROCENTRÍFUGA,
AJUSTE DIGITAL,
MICROPROCESSADA,
VOLUME ATÉ 2 ML,
CAPACIDADE ATÉ 24
UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ
15000 RPM,
TEMPORIZAÇÃO C/
TEMPORIZADOR ATÉ 99
MIN, ADICIONAL SISTEMA
SEGURANÇA TAMPA
ABERTA, COMPONENTES
C/ ADAPTADOR TUBO

 UN 1 5.600,00 5.600,00 Permanente

69 440.658 MICROSCÓPIO BINOCULAR Contraste de fase positiva: Anéis,
Filtros, Objetivas e Tubo Telescópico;
Oculares de campo amplo WF10x
(Ø18mm),  WF16x (Ø13mm), ajuste
p/ diferenças de dioptrias;  Ajuste 
interpupilar de 52mm a 75mm;

UN 2 4.890,00 9.780,00 Permanente
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Revólver quádruplo com face
invertida e de parada (para 4
objetivas);  iluminação de 85 a 240
Volts . 01 Corpo principal c/ Base e
Estativa ; 01 Tubo Binocular ou
Trinocular  (Seidentopf); 02 Oculares
WF 10x (Ø18mm) campo amplo; 02
Oculares WF 16x (Ø13mm) campo
amplo; 01 Objetiva Planacrom.
Infinita 4x (N.A. 0,10) ; 01 Objetiva
Planacrom. Infinita 10x (N.A. 0,25);
01 Objetiva Planacrom. Infinita 40x
(N.A. 0,65) (Retrátil); 01 Objetiva
Planacrom. Infinita 100x (N.A.1,25)
(Retrátil de Imersão); 01 Lâmp.
Halogênio 6V/30 W (Luz Fria) 3
Watts; 01 Condens. ABBE 1,25 N.A.
(Campo Claro/ Contraste de Fase);
Cjto Contraste de Fase (Positiva):  01
Objetiva Planacrom. Infinita 10x
(N.A. 0,25); 01 Objetiva Planacrom.
Infinita 20x (N.A. 0,40); 01 Objetiva
Planacrom. Infinita 40x (N.A. 0,65).
01 Objetiva Planacrom. Infinita 60x
(N.A. 0,80). 01 Objetiva Planacrom.
Infinita 100x (N.A. 1,25) 01 ; 01 Filtro
verde de Ø32mm; 01 Filtro de
Ø32mm; 01 Anel (Anular Spot) de
10x; 01 Anel (Anular Spot) de 20x; 01
Anel (Anular Spot) de 40x 60x, 100x;

70 420.201 MICROSCÓPIO, TIPO DE
ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO,
TIPO BINOCULAR,
AUMENTO OCULARES ATÉ
10X, ZOOM ATÉ 32X,
COMPONENTES
ILUMINAÇÃO EM LED,
REFLETIDA E
TRANSMITIDA, OUTROS
COMPONENTES BASE
CERCA DE 20 X 30 CM,
ADICIONAL INCLINAÇÃO
ATÉ 45

Microscópio Estereoscópico binocular
com iluminação dupla Episcópica e
Diascópica, aumento de 20X ou 40X
ou 80X, base de grande dimensão e de
ótima estabilidade; Estativa em metal
com comandos para focalização
macrométrica; pintura eletrostática de
alta durabilidade; duplo sistema de
iluminação;Diascópico(fluorescente):5
Watts; Episcópico (dicróico): 6 V/15
watts; dois pontenciômetros para
regulagem da intensidade da luz;
aumento máximo de 40x e 80x com a
ocular de 20x ou aumento de 20x e
40x com a ocular de 10x ;Tubo
binocular inclinado a 45º; Objetivas de
2x-4x; Distância interpupilar entre 51
e 75mm; Distância de trabalho:
57mm.

UN 25 2.415,87 60.396,75 Permanente
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71 427.014

MICROSCÓPIO, TIPO DE
ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO,
TIPO BINOCULAR,
AUMENTO OCULARES ATÉ
10X, ZOOM ATÉ 50X,
COMPONENTES
ILUMINAÇÃO EM LED,
REFLETIDA E
TRANSMITIDA, OUTROS
COMPONENTES BASE
CERCA DE 20 X 20 CM,
ADICIONAL INCLINAÇÃO
ATÉ 35

Estereomicroscópio binocular com
magnificações entre 8 x e 40 x;
·         Sistema Greenough com ângulo
de 11 °;
·         Oculares focalizáveis de 10 x /
23;
·         Ângulo de visão de 45 ° com a
distância interocular ajustável 55-75
milímetros;
·         zoom manualmente operável 5:
1 (0,8x 4,0x ...) em ambos os lados e
Zoom fixo clickstops 0,8x-1x-2x-3x-
4x;
·         Distância de trabalho de 110
milímetros;
·         Iluminação refletida com spot
led para campo claro e campo escuro
inclinável, com ajuste de altura e foco
luminoso;
·         Iluminação transmitida para
campo claro e campo escuro (Base de
transiluminação de LED para campo
claro e escuro comutável);
·         Coluna com 25 cm (faixa de
elevação 145 milímetros);
·         Foco macrométrico;
·         Alça para transporte;
·         Capa de proteção.

UN 53 2.654,00 140.662,00 Permanente

72 426.805

MICROSCÓPIO, TIPO DE
ANÁLISE ÓTICO, TIPO
TRINOCULAR, INVERTIDO,
AUMENTO OCULAR ATÉ
15X, COMPONENTES COM
SUPORTE PARA PLACA DE
PETRI, OUTROS
COMPONENTES COM
FILTROS, ADICIONAL
INCLINAÇÃO ATÉ 45

TENSAO ALIMENTACAO 110/220,
Garantia mínima de 12 meses;
Assistência técnica enquanto durar a
garantia. Frete incluso. Padrão
brasileiro de tomadas.

UN 7 21.720,00 152.040,00 Permanente

73 441.789 MISTURADOR, TIPO
DISPERSOR, TIPO AJUSTE
AJUSTE DIGITAL
MICROPROCESSADO,
ROTAÇÃO MÁXIMA ATÉ
25.000 RPM, CAPACIDADE 1
CERCA DE 2 L,
COMPONENTES C/
ELEMENTOS DE
DISPERSÃO

Agitador Dispersor para dispersar e
separar produtos agregados, argila,
areia e outros com alta velocidade.
Conjunto motopropulsor com sistema
de levantamento através de molas e
ajustes de inclinação. Rotação: até
27.000 RPM; Controle de rotação:
Analógico; Motor: Retífica; Volume
do copo: 850 ml; Copo: em aço inox;
Gabinete em aço carbono com
tratamento anti-corrosivo e pintura
eletrostática; Dimensões: L=355 x
P=460 x A=725 mm; Peso: 12 kg;
Potência 500 Watts; Timer eletrônico
programável para até 99,59 horas;
Manual de Instruções com Termo de
Garantia. GARANTIA MÍNIMA 12
MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA E ESPECIALIZADA
NO BRASIL.

UN 2 7.754,70 15.509,40 Permanente
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74 150.130 MOINHO

Moinho Oscilantes de Bolas Marca
Retsch Modelo MM 400 - para moer
pequenas quantidades de amostra em
meios secos, úmidos ou em criogenia,
materiais duros, fibrosos ou
quebradiços. São perfeitos para
misturar pós em suspensão, para fazer
homogeneização e ruptura de células
biológicas e obtenção de DNA/RNA.
Materiais que podem ser moídos;
Tecidos biológicos, ossos, cabelo,
comprimidos, drogas, minério,
minerais, metais, vidro, cerâmicas,
solos, plantas, têxteis, alimentos,
plásticos, etc.
Especificações: Dispositivo de
fechamento rápido Máximo volume da
amostra: 2X20ml. Tamanho de
alimentação máximo: 8mm. Forma
final da partícula: <5μm. Tempo
normal de moagem: 2 minutos.
Alimentação: 100-240V, 50/60Hz.
Potência: 150W. Dimensões:
371(L)x266(A)x461(P)mm. Peso: + -
26 kg. Código: 20.745.0001.
Inclui: frascos moagem de 25ml
(frasco moagem marca Retsch, para o
moínho MM400. Fabricado aço
endurecido com tampa rosqueável,
vol. 25ml), adaptadores tipo Rack
retangular p/10 tubos de ensaios
descartáveis de 1,5 ou 2,0ml para o
moinho MM 400 (para colocar 10
tubos de reação tipo Eppendorf com
capacidade de 1,5ml ou 2,0ml para
moagem ultrafina, fabricado em PTFE
(Teflon)), Esferas Para Moagem (aço
endurecido 10 e 15mm).

UN 3 6.821,31 20.463,93 Permanente

75 405.418 MONITOR
MULTIPARÂMETRO, TIPO
PRÉ CONFIGURADO,
PARÂMETROS ECG, PNI,
SPO2, TEMP, RESP,
REGISTROS MÍNIMO 8
CURVAS SIMULTÂNEAS,
TIPO DE TELA TELA LCD
12", ALTA RESOLUÇÃO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
CONGELAMENTO TELA E
MEMÓRIA, COMPONENTES

NÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA
INSERÇÃO DANOSA DE ÁGUA
PELO MENOS IPX1. APRESENTAR
REGISTRO E CATÁLOGO DO
PRODUTO. PARÂMETROS:ECG:
PERMITIR MONITORAÇÃO DE
PELO MENOS 7 DERIVAÇÕES
SIMULTÂNEAS. FAIXA DE
FREQÜÊNCIA CARDÍACA: 20 A
300 BPM. PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGA DE DESFIBRILADOR
E DETECTOR DE MARCAPASSO.
RESPIRAÇÃO: MÉTODO POR
VARIAÇÃO DE IMPEDÂNCIA
TORÁCICA. DEVE PERMITIR O
AJUSTE MANUAL DO LIMIAR DE

UN 2 8.836,00 17.672,00 Permanente
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DETECÇÃO DE
RESPIRAÇÃO.FAIXA DE
FREQÜÊNCIA RESPIRATÓRIA: 3
A 150 RPM. TEMPERATURA:
PELO MENOS 2 CANAIS. FAIXA
DE TEMPERATURA: 25 A 45 °C.
OXIMETRIA (SPO2): PERMITIR
VISUALIZAÇÃO DE ONDA
PLETISMOGRÁFICA. FAIXA DE
SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO: 0 A
100%.  PRESSÃO ARTERIAL NÃO
INVASIVA (NIBP): INDICAÇÃO
NUMÉRICA DAS PRESSÕES
SISTÓLICA, MÉDIA E
DIASTÓLICA. FAIXA DE
MEDIÇÃO: 10 A 270 MMHG.
PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA
(IBP):

76 341.334

MULTÍMETRO, TENSÃO
1.000 V, CORRENTE DC 10
A, CORRENTE AC 10 A,
RESISTÊNCIA 60 MOHM,
FREQUÊNCIA 40 MHZ,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
CAPACITÂNCIA ATÉ 1000
MICRO F, TRUE RMS,
TESTE DE, TIPO DIGITAL,
CAPACIDADE 1000 V,
TEMPERATURA 750

 UN 8 510,00 4.080,00 Permanente

77 274.871

OSCILOSCÓPIO, TIPO
DIGITAL, LARGURA FAIXA
250 MHZ, QUANTIDADE
CANAIS 2 UN,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TAXA
AMOSTRAGEM 200 MS/A,
INTERFACE USB RS232 E
PARALELA

 UN 3 2.919,00 8.757,00 Permanente

78 413.573

PEÇA EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO, TIPO
SONDA
MULTIPARÂMETRO,
APLICAÇÃO PARA
EQUIPAMENTO
MONITORAÇÃO
QUALIDADE ÁGUA

hanna/hach/orion UN 5 114,67 573,35 Permanente

79 408.734

PIPETADOR, TIPO
AUTOMÁTICO,
CAPACIDADE ATÉ 100 ML,
AJUSTE DIGITAL,
COMPONENTES* COM
FILTRO HIDRÓFOBO,
BOTÃO DISPENSAÇÃO,
COMPONENTES
ADICIONAIS VÁLVULA
ANTI REFLUXO, OUTROS
COMPONENTES COM
CARREGADOR E SUPORTE,
ADICIONAL

 UN 2 1.659,90 3.319,80 Consumo

80 261.971 PSICRÔMETRO, TIPO
MANUAL, FAIXA ESCALA 5

 UN 4 1.152,99 4.611,96 Permanente
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A 50  C, SUBDIVISÃO 1  C,
COMPRIMENTO 190 MM,
DIÂMETRO 25 MM,
PRECISÃO ATÉ 5 PER, USO
MEDIÇÃO UMIDADE
RELATIVA, COMPONENTES
2 TERMÔMETROS DE
BULBO ÚMIDO/SECO E
RESERVATÓRIO

81 271.362

REFRIGERADOR DE
LABORATÓRIO, TIPO TIPO
CÂMARA CONSERVAÇÃO
COM TEMPERATURA
REGULADA, FAIXA
TEMPERATURA INTERNA
FAIXA DE 2 A 8 C, TIPO
COMANDO PAINEL DE
CONTROLE DIGITAL, TIPO
ALARME ALARME
AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL
(ALTA/BAIXA

 UN 2 16.202,00 32.404,00 Permanente

82 359.405

REGULADOR PRESSÃO,
TIPO EQUIPAMENTO
MANÔMETRO, PRESSÃO
MÁXIMA SAÍDA 3,5 KGF/
CM2, PRESSÃO MÁXIMA
ENTRADA 200 KGF/CM2,
MATERIAL CORPO AÇO
INOXIDÁVEL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
FLUXÔGRAMA 0 A 15
L/MIN, VÁLVULA DE
ALÍVIO CALIBR A

Regulador de Pressão Gás Glp 45kg
para trabalhos de solda, corte e
aquecimento, com as seguintes
características mínimas: Pressão Max
Entrada (bar) P1: 25; Pressão Máx
Saída (bar) P2: 4; Pressão Entrada
Crítica (bar) P3: 9; Manômetro Baixa
Pressão (bar): 6; Vazão Máx (m³/h)
Qmax/Qcritica: 15.

UN 3 306,00 918,00 Consumo

83 375.168

SELADORA EMBALAGEM,
MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, VOLTAGEM
110/220 V,
FUNCIONAMENTO
MANUAL,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS SISTEMA
SOLDA ÚNICA ATRAVÉS
DE FITA CROMO NÍQUEL,
COMPRIMENTO SELAGEM
300 MM

 UN 12 753,99 9.047,88 Permanente

84 414.909

SISTEMA ELETROFORESE,
TIPO HORIZONTAL,
APRESENTAÇÃO
CONJUNTO COMPLETO,
COMPONENTES COM
PLACAS, PENTES,
ESPAÇADORES, OUTROS
COMPONENTES SUPORTES,
TAMPAS, CUBAS,
ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

CUBA DE ELETROFORESE
HORIZONTAL 10 X 10 CM. À prova
de vazamento;
Eletrodo em fio de platina puro,
99,99% resistente à corrosão;
Tamanho das bandejas : 10x7cm e
10x10cm
Tamanho do gel: 10x7cm e 10x10cm.
Dimensões: 22x12,5x9cm
Capacidade máxima: até 100 amostras
Volume de tampão: 300mL.

UN 3 7.490,15 22.470,45 Permanente

85 414.909 SISTEMA ELETROFORESE,
TIPO HORIZONTAL,
APRESENTAÇÃO
CONJUNTO COMPLETO,
COMPONENTES COM
PLACAS, PENTES,
ESPAÇADORES, OUTROS
COMPONENTES SUPORTES,

Sistema de Eletroforese Horizontal
(13x15). Dimensões: Cuba
(Dimensões externas) (Comp.x larg. x
alt).: 25cm x 15cm x 8cm; Gel Tray
(Comp.x larg. x alt).: 12,8cm x 15cm
x 2,1cm. Volume de tampão 700ml.
Peso total 1200g. Incluso os
acessórios: Conjunto Gel Tray 13x15
Agarose, Conjunto de 4 pentes duplos,

UN 4 2.803,58 11.214,32 Permanente
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TAMPAS, CUBAS,
ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

Pente duplo de 10 dentes - 1,0mm e
1,5mm; Pente duplo de 20 dentes -
1,0mm e 1,5mm; Pente duplo de 24
dentes - 1,0mm e 1,5mm; Pente duplo
de 28 dentes - 1,0mm e 1,5mm e
Cabos de conexão - 100cm / 4mm -
Comprimento / Espessura).

86 136.565 SISTEMA
ESPECTROMETRIA

Sistema de espectrometria
infravermelha com transformada de
Fourier, com as seguintes
características básicas:
• Resolução espectral padrão de 0,5
cm-1;
• Precisão de número de onda melhor
0,001 cm-1;
• Sistema ótico de alta resolução p/
região Mid-IR, com divisor de
feixe em KBr (7800 - 350 cm-1 );
• Fonte para região do infravermelho
médio/longo
substituíveis através de porta externa
evitando exposição do
sistema óptico;
• Detector com janela de KBr;
• Laser de referência HeNe
posicionado coaxialmente ao feixe de
infravermelho;
• Interface eletrônica para acessórios
externos;
• Reconhecimento automático de
acessórios;
• Óptica selada e dessecada, janelas de
ZnSe;
• Cartuchos metálicos para dessecante
com indicador de nível de
umidade, substituíveis através de porta
externa evitando exposição
do sistema óptico;
• Auto alinhamento para otimização
de energia;
Deve possuir base óptica do
dispositivo amostrador por
reflectância atenuada, possui:
• Dispositivo pressor com 2 ponteiras
intercambiáveis;
• Cobertura para amostras voláteis
- Placa de amostragem ATR com
cristal plano em Diamante -
single bounce, para uso nos
dispositivos amostradores modelos
iTX
e iD7, permite cobrir faixa MID/FAR
(7800-350 cm-1);

UN 2 34.688,80 69.377,60 Permanente
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87 267.710
TACÔMETRO, TIPO
DIGITAL, MODELO MDT
2238A

Tacômetro Digital Foto/Contato:
Display de 5 dígitos, 100000
Contagens. Taxa de Amostragem 0.5
segundo (acima de 120RPM).
Indicação de Bateria Fraca.
Memorização dos Valores Máximo,
Mínimo e Última Leitura: “UP”, “dn”,
e “LA” são mostrados,
respectivamente, no display. Seleção
de Faixa: Automática. Distância de
Detecção (Foto Tacômetro): 50mm ~
500mm.  Base de Tempo: Cristal de
Quartzo.

UN 3 477,99 1.433,97 Permanente

88 261.287

TACÔMETRO, TIPO ÓTICO
COM MIRA LASER, TIPO
PAINEL CRISTAL LÍQUIDO
(LCD), QUANTIDADE
DÍGITOS 5 UN, PRECISÃO
+/- 0.05% + 1 DÍGITO,
RESOLUÇÃO 0,1 A 1000
RPM, UNIDADE OPERAÇÃO
MÁXIMO DE 80% RH,
DISTÂNCIA MEDIÇÃO
25MM A 2M,

 UN 3 396,43 1.189,29 Permanente

89 425.845

TERMOHIGRÔMETRO-
ANEMÔMETRO, TIPO
MANUAL, PRECISÃO
TEMPERATURA: +/-0,2 C,
UMIDADE: +/-2,5% PER,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DATA
LOGGER U23-001, USB,
FAIXA TEMPERATURA-40 C

 UN 7 510,00 3.570,00 Permanente

90 061.514 TERROMETRO

Terrômetro digital tipo alicate. Sem
necessidade de utilização de estacas
auxiliares.  Certificações IEC 61010-1
CAT III 300V; medida de resistência
entre 0,01 Ω a 1.000 Ω, resolução de
0,001 a 5 Ω, medida de corrente
alternada entre 0,00 a 30, resolução de
1 mA a 100 mA, memória interna para
30 registros, funções data hold e
alarme sonoro. Deverá ser fornecido
com manual de instruções, baterias,
loop de teste e maleta para transporte,
certificado de calibração rastreado via
Rede Brasileira de Calibração (RBC).
Com certificado de calibração
rastreado via Rede Brasileira de
Calibração (RBC). Garantia de 12
meses (aparelho).

UN 2 3.976,99 7.953,98 Permanente

91 416.166 TRANSILUMINADOR, TIPO
UV, AJUSTE AJUSTE

Â

TRANSLUMINADOR COM
FOTODOCUMENTADOR

UN 1 6.617,50 6.617,50 Permanente
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MECÂNICO, MATERIAL
CÂMARA, COMPRIMENTO
ONDA 312 NM, DIMENSÕES
FILTRO CERCA DE 20 X 20
CM, COMPONENTES COM
PORTA FRONTAL E VISOR

ACOPLADO descrições mínimas:
fotodocumentação e imagem em
tempo real de gel de eletroforese em
diversas condições. Acoplado sobre
uma gaveta intercambiável (ou
similar) que acomoda um
transiluminador UV ou visível.
Possibilitando armazenar, analisar e
anotar as imagens no computador
utilizando-se uma variedade de
softwares de análise. Software de
análise, equivalente ao GelQuant
(Software para análise e
documentação de imagens de géis de
DNA e proteínas). Detecção
automática de bandas, tamanhos de
fragmentos e peso molecular, salve e
analise. Aceite padrões de peso
molecular pré-definidos e imagens de
16bit TIFF, BMP, PNG, TIF, JPG e
DIB. Função de girar e inverter
imagem, ajustar nitidez, brilho,
correção gama, redução de
background e os dados exportados
sejam compatíveis com formato Excel
e Star Office ou equivalente. Filtro:
laranja (ou outros filtros disponíveis);
Tamanho do gel: 19 x 24 cm; Câmera:
CCD; Quantidade de pixels: 1.3
Mpixels (1,280×1,024); Tamanho do
pixel: 7 x 7 um2; Formato do arquivo:
16 bit, 65536 escala de cinza TIFF;
Modo de focalização: 6 molduras por
segundo; Integração: até 1 minuto;
Controle de ganho: 15 níveis.

92 428.175

TRENA ELETRÔNICA, TIPO
DIGITAL, MÉTODO DE
MEDIÇÃO A LASER,
ALCANCE 250 M, TIPO
VISOR CRISTAL LÍQUIDO,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS MEMÓRIAS
P/ARMAZENAMENTO DE
MEDIDAS

 UN 3 2.847,04 8.541,12 Permanente

93 450.973

UNIDADE AUXILIAR
ODONTOLÓGICA,
MATERIAL ESTRUTURA C/
PINTURA ELETROSTÁTICA,
COMPONENTES 2
SUGADORES, 6 E 11 MM DE
DIÂMETRO,
ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO, COM
REGULAGEM DE SUCÇÃO,
COMPONENTES
ADICIONAIS FILTRO,
PONTEIRAS REMOVÍVEIS

Unidade bomba a vácuo com duas
pontas de sucção, cânula em alumínio
com sistema de abrir e fechar vazão,
comando elétrico de acionamento da
bomba a vácuo, suporte para fixação
no braço do equipamento.

UN 30 4.099,00 122.970,00 Permanente

94 321.302 WATTÍMETRO, TIPO DE
BANCADA, ANALÓGICO E
TRIFÁSICO, CLASSE 1%,

 UN 3 1.300,00 3.900,00 Permanente
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ESCALA MEDIÇÃO
CORRENTE ALTERNADA 0
A 10A, ESCALA MEDIÇÃO
TENSÃO ALTERNADA 600 V

95 267.707

WATTÍMETRO, TIPO DE
BANCADA, DIGITAL E
MONOFÁSICO, CLASSE 1%,
ESCALA MEDIÇÃO
CORRENTE ALTERNADA 0
A 10A, ESCALA MEDIÇÃO
TENSÃO ALTERNADA 600 V

 UN 5 929,50 4.647,50 Permanente

      TOTAL 2.238.090,35  

 

 

1.2. O prazo de vigência da ATA/Contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura prorrogável na forma do art.
57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Conforme o disposto no Ar�go 15, § 7º, II da Lei n.º 8666/93, as jus�fica�vas das quan�dades a serem adquiridas
foram enviadas pelas unidades requisitantes e estão disponíveis no processo, através do documento 1521214. As previsões estão no
documento 1477106.

2.2. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.2.1. A UFMS possui, dentre as finalidades e obje�vos definidos em seu estatuto, a função de geração, difusão e aplicação
de conhecimentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida da sociedade, através das a�vidades de formação e
qualificação de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, caracterizando-se aí sua a�vidade fim.  Dentre estas a�vidades
estão presentes as aulas prá�cas e as pesquisas realizadas nos mais diversos laboratórios que atendem a Pró Reitoria de Pesquisa e
Pós Graduação e os Campus do Interior, como também em convênios firmados entre a UFMS e outros órgãos. A previsão de
demanda atual des�na-se à u�lização da COAD/FACFAN, COAD/FAMEZ, COAD/INBIO, FAODO,  FAENG e INFI . Conforme consta das
jus�fica�vas e demandas apresentadas.

2.2.2. A aquisição dos referidos materiais visa atender às demandas da previsão da UFMS realizadas para o ano de 2019 e
2020. A aquisição dos bens acima referenciados é necessária para u�lização na universidade, em especial nos laboratórios das
unidades demandantes bem como em eventos realizados pela UFMS.

2.2.3. Os materiais poderão ser adquiridos conforme a necessidade da Ins�tuição,  de acordo com a legislação vigente,
devidamente atestados pela Unidade Requisitante.

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

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

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

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

4.1.1. Local Horário e condições de recebimento:

4.1.1.1. Material de Consumo UFMS: Local: Os materiais deverão ser entregues na Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul /CCL/Divisão de Almoxarifado. Av Senador Filinto Miller, 1555 Fundos - Vila Ipiranga. CEP 79.074-460. Fone 67 3345-3502 / 3345-
3517. A unidade  requisitante deverá entrar em contato com esta divisão, já com o número do empenho em mãos.

4.1.1.2. Material de Permanente UFMS: Local: Os materiais deverão ser entregues na Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, Divisão de Patrimônio, Av. Senador Filinto Miller, 1555 Fundos - Vila Ipiranga. CEP 79.074-460. Fone 67 3345-3508 / 3345-
3518. A unidade  requisitante deverá entrar em contato com esta divisão, já com o número do empenho em mãos.

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

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs�tuídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da no�ficação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1. 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 defini�vo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

4.6. Os custos de subs�tuição do material rejeitado correrão exclusivamente a expensas da Contratada.

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

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

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

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

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

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

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

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

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

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

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

6.1.3. subs�tuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;

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

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

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

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

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

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

10. DO PAGAMENTO

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

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

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
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10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí�os eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

I = (TX) I =
(6/100)/365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

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

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.         

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros
do úl�mo reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pela úl�ma variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser u�lizado,
será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
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11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente, por meio de termo adi�vo.

11.7. O reajuste será realizado por apos�lamento.

12.         DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garan�a contratual da execução, pelas razões abaixo jus�ficadas:

12.1.1. Aquisição de bens de pronta entrega conforme código de defesa do consumidor.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

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

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

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

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

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

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

13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades da União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

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

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

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.3.3, 13.3.4 e 13.3.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

13.4.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

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

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

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da União, ou deduzidos da garan�a, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va da União e cobrados
judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

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

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

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administra�va.
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13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica,
com ou sem a par�cipação de agente público.

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1. A ser liberada no decorrer do exercício. PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 7º DECRETO 7892/2013 : § 2o Na licitação para
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.

 

15. INFORMAÇÕES GERAIS 

15.1. ESTIMATIVA DE CUSTO

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

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

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

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

15.1.3.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

15.1.3.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a inicia�va privada;

15.1.3.4. Verificação de Notas Fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

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

15.1.3.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

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

15.1.5. O valor total es�mado para esta contratação, para a UFMS é de 2.238.090,35 (Dois milhões, duzentos e trinta e oito
mil, noventa reais e trinta e cinco centavos )

15.2. VIGÊNCIA DA ATA

15.2.1. A Vigência da Ata será de 12 meses, contados a par�r da data de sua assinatura.

15.3. EXIGÊNCIAS DE ESPECIFICAÇÕES:

15.3.1. Deverá a licitante apresentar para cada um dos itens, descrição textual, de modo a facilitar a compreensão das
caracterís�cas exigidas. Permitem-se variações de dimensões e desenho segundo o es�lo adotado por cada fabricante. As
caracterís�cas são as mínimas exigidas devido ao intenso uso.

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

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

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

15.3.5. Fica terminantemente proibida a sub-rogação do compromisso per�nente ao ato licitatório, sob pena de
responsabilidade civil à adjudicatária.

15.4. DA AMOSTRA

15.4.1. Quando e se for o caso, o pregoeiro poderá solicitar ao fornecedor classificado em primeiro lugar, a amostra do
material, ou catálogos e folders com a composição detalhada do produto, que deverá ser entregue no prazo máximo de 07 (sete)
dias úteis, contados da convocação, bem como aos demais classificados que firmarem compromisso em atender nas mesmas
condições do primeiro colocado, em caso de inadimplência (Incisos I, II, III e parágrafos 1º,  2º e 3º do Ar�go 11 do Dec
7892/2013). A amostra deverá ser entregue diretamente na Gerência de Recursos Materiais – UFMS – Avenida Costa e Silva- prédio
das Pró-Reitorias-UFTMS, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-Feira, em Campo Grande/MS.

15.4.2. A Área Técnica procederá à análise da amostra em conformidade com as  especificações constantes do presente
Termo de Referência.

15.4.3. O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os seguintes critérios mínimos de
aceitabilidade relacionados na especificações do Termo de Referência.
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15.4.4. A amostra deverá estar devidamente embalada e iden�ficada com o número do pregão, o número do item, o CNPJ e o
nome ou a razão social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o
proposto nesse subitem.

15.4.5. Caso a amostra da primeira colocada seja reprovada, serão convocadas as propostas remanescentes em ordem de
classificação.

15.4.6. As amostras ficarão à disposição da licitante, que deverá re�rá-las até o prazo de 20 (vinte) dias.

16. UNIDADES REQUISITANTES DESTE TERMO

16.1. Unidades requisitantes deste termo de referência (previsão por registro de preços): COAD/FACFAN, COAD/FAMEZ,
COAD/INBIO, FAODO,  FAENG e INFI.

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela
Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-
SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

 

Documento assinado eletronicamente por Cleo Adriano da Silva, Administrador, em 18/10/2019, às 09:59, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jackson Jacintho da Silva, Chefe de Coordenadoria, Subs�tuto(a), em
18/10/2019, às 12:56, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1565260 e o código CRC F74A6400.

Referência: Processo nº 23104.031253/2019-81 SEI nº 1565260
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PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.031253/2019-81

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

 

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

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

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

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

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

E/OU REPRESENTANTE NESTA PRAÇA: ________________________ FONE:
____________

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

13 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _______
 
 
 
 
 
 
 
 

“DECLARO QUE CONHEÇO E ACEITO AS CONDIÇÕES  CONTIDAS NO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019”

 
 
 
 
 
 

__________________________________
Assinatura iden�ficada da licitante
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MODELO DE DECLARAÇÕES
 

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

_______________________________________, portador da Carteira de Iden�dade _________________ e do CPF
nº _______________________, par�cipante do Pregão Eletrônico nº 73/2019 da Fundação Universidade Federal

de Mato Grosso do Sul, DECLARA que:
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

i) (  ) Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 73/2019, que
atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou
ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e cer�dões
per�nentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para
habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art.
6º e seus incisos, da Instrução Norma�va nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –MPOG e Decreto nº 7.746, de
5 de junho de 2012, que estabelece critérios, prá�cas e diretrizes para a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável. Estou ciente da obrigatoriedade da
apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de A�vidades
Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais, caso minha
empresa exerça uma das a�vidades constantes no Anexo II da Instrução
Norma�va nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA. Por ser a expressão da
verdade, firmamos a presente.

 

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

 
 
 

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

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

Preços, referente ao Pregão Eletrônico – SRP n°   73/2019, e declara que tomou conhecimento do (s) item (ns)
através dos Termos de Adjudicação e de Homologação no site www.comprasgovernamentais.gov.br e assume toda
a responsabilidade sobre o fornecimento do material ali especificado, de acordo com o estabelecido em Ata pela

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
 

____________________________________
Assinatura do Responsável Legal

 
Data e Local

 
 

 

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

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

Documento assinado eletronicamente por Raissa Fernandes Santos,
Assistente em Administração, em 24/10/2019, às 10:35, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1576471 e o código CRC A200C57E.

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

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.031253/2019-81 SEI nº 1576471
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23104.031253/2019-81

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019 - BENS E MATERIAIS

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

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID Quan�dade Valor Unitário Valor Total
01  Unidade    
02      
...      

 

 

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

                     

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

 

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

Agência: ______________________
Conta: ______________________

 

 

(local)                                              ,             /                   /2019

 

_________________________________________

Carimbo / Assinatura licitante
 

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

Obs.² Os modelos são assinados pelos servidor(a) elaborador(a).
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Documento assinado eletronicamente por Raissa Fernandes Santos,
Assistente em Administração, em 24/10/2019, às 10:36, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1576477 e o código CRC C8DE11F3.

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

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.031253/2019-81 SEI nº 1576477
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.031253/2019-81

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

 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, com sede na Av. Costa e
Silva, s/nº, na cidade de Campo Grande – MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pró-Reitor de Administração e
Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, nomeado pela Portaria nº 1.169 de 28 de
setembro de 2017, portador da matrícula funcional nº 1144834, considerando o julgamento
da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº
73/2019, publicada no ...... de ...../...../2019, processo administra�vo nº 23104.031253/2019-
81, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quan�dade(s)  cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
em conformidade com as disposições a seguir:

 

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
de equipamentos de laboratórios, similares e material de consumo para laboratório
específico, conforme previsão para 2019/2020, para atender as seguintes Unidades:
COAD/FACFAN, COAD/FAMEZ, COAD/INBIO, FAODO,  FAENG e INFI, especificado(s) no(s)
item(ns) .......... do .......... Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão nº 73/2019, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

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

Item
do TR Especificação Marca (se exigida

no edital)
Modelo (se exigido

no edital) Unidade Quan�dade Valor
Unitário

Prazo
garan�a ou

validade
1        
2        
3        
...        
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO DO SUL. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já
des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes
do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

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

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

5. VALIDADE DA ATA

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

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

6.7.4. sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) par�cipante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e
6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

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

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

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

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

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

8. CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via digital que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes.

 

Local e data

Assinaturas

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

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por Raissa Fernandes Santos,
Assistente em Administração, em 06/11/2019, às 09:52, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1603171 e o código CRC 1FF13916.
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DIVISÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.031253/2019-81 SEI nº 1603171
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