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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.025463/2020-73

 

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 Logís�ca da Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura da UFMS, sediada na cidade
de Campo Grande, na 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 Norma�va SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Instrução Norma�va 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: 26 de novembro de 2020.

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

UASG: 154054

Local: COMPRASNET – h�ps://www.gov.br/compras

 

LICITAÇÃO COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROS E PEQUENAS
EMPRESAS; EXCETO OS ITENS 3, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 62, 63, 64, 68, 84, 85, 94, 103,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 126, 129, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 183,

185, 186, 195, 196 E 197 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
laboratório e precisão/orientação, para atender às previsões de diversos setores da UFMS, conforme condições, quan�dades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

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

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
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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.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sí�o h�ps://www.gov.br/compras, 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 3, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25,
62, 63, 64, 68, 84, 85, 94, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 126, 129, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 183,
185, 186, 195, 196 e 197, 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;
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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
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,
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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.

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 unitário 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 mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 5,00 (Cinco reais).

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

7.15. 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.

7.16. 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.

7.17. 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.

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

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

7.19. 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.
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7.20. 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.

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

7.22. 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.

7.23. 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.

7.24. 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.

7.25. 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.

7.26. 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:

7.26.1. no país;

7.26.2. por empresas brasileiras;

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

7.26.4. 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.

7.27. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os
lances empatados.

7.28. 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.

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

7.28.2. 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.

7.29. 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), desconto menor do que o mínimo exigido 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
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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. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

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:

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 o item 212 enquadrados no Anexo I da Instrução Norma�va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, o licitante
deverá anexar no momento do envio da proposta, sob pena de não-aceitação da mesma, 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.
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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:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho
Nacional de Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

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

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e
“d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. 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.

9.1.2.1. 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.

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

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

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

9.1.4. 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. 
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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;

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);
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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,
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.
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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.

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 GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
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15.1. Será exigida garan�a contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme
prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. 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.

16.1.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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

16.4. 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.

16.4.1. 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.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

17.2. 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.

17.2.1. 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.

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

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

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

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

17.3.3. 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.

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

17.5. 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.

17.5.1. 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.

17.5.2. 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. 

17.6. 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.

11



12/11/2020 SEI/UFMS - 2248341 - Pregão Eletrônico: Edital de Licitação

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2738942&infra_sistema=1… 12/15

17.7. 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.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

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

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

21. DO PAGAMENTO

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

21.1.1. É admi�da a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento Convocatório, nos
termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

b) adulterar documento, público ou par�cular;

22.1.4. 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;

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

a) não manter as condições de habilitação;

22.1.6. 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;

22.1.7. 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;

22.1.8. 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;

22.2. 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.

22.3. 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.
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22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

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

22.4.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;

22.4.3. 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;

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

22.5. 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;

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

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. 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.

22.10. 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.

22.11. 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.

22.12. 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.

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

23. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

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

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

23.3. 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.

23.4. 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.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao.proadi@ufms.br.

24.3. 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.

24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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24.5. 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.

24.6. 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.

24.7. Para fins de recebimento dos pedidos de esclarecimentos e impugnações, 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.

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

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

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

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

25.2. 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.

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

25.4. 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.

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

25.6. 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.

25.7. 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.

25.8. 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.

25.9. 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.

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

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico h�ps://www.gov.br/compras, 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.

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

25.12.1. Anexo I - Termo de Referência - CÓD SEI: 2244531/2248514

25.12.2. Anexo II - Iden�ficação do Licitante, Declarações e Termo de Responsabilidade Sobre Ata de Registro de
Preços - CÓD SEI: 2223448

25.12.3. Anexo III - Modelo de Proposta de Preços - CÓD SEI: 2223462

25.12.4. Anexo IV - Minuta de Ata de Registro de Preços - CÓD SEI: 2248567

25.12.5. Anexo V - Minuta de Contrato - CÓD. SEI: 2239177

25.12.6. Anexo VI - Minuta de Anexo da Nota de Empenho nº 2020NEXXXX - CÓD. SEI: 2248583

25.13. Em cumprimento ao Art. 3º da Lei 10.520, incisos I a IV e Decreto nº 10.024, Art. 13º, inciso I, designo como
pregoeiro(a) para este certame, o(a) Servidor(a) Helder Nobre de Oliveira Silva, nomeado (a) pela Portaria 615 - RTR de 06  de
junho de 2020.
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Campo Grande - MS.

 

AUGUSTO CESAR PORTELLA MALHEIROS

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA-EM EXERCÍCIO

 

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 12/11/2020, 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 2248341 e o código CRC
550798A0.

 

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

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2248341
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LICITAÇÃO: TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23104.025463/2020-73

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E PRECISÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DA UFMS.

ATUALIZADO EM 10/11/2020

PREGÃO ELETRÔNICO

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição  de de equipamentos de laboratório e precisão/orientação, para atender às previsões de diversos setores da UFMS. conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento: (ATUALIZAÇÕES EM NEGRITO)

Item Código Descrição Complemento Unidade Qtde MÉDIA DE
PREÇOS  Valor Total 

1 427.492
ADIPÔMETRO, OPERAÇÃO ANALÓGICO, MATERIAL METAL, RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO 0,1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 90 MM, PRESSÃO CERCA DE 10
G/MM , TOLERÂNCIA TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM

• Terminais móveis que se adaptam à Dobra Cutânea, aumentando a precisão da medida 
 • Leitura rápida e direta da Dobra Cutânea, sem a necessidade de interpolação 
 • Escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm 
 • Mola com pressão constante de 10 g/mm² em qualquer abertura do Adipômetro 
 • Manual de instrução em Português com ilustrações, tabelas de conversão para gordura e lista de referências bibliográficas 
 • Acompanha Fita Métrica, Caneta Dermográfica e maleta exclusiva para conservação e transporte"

UN 11 2.656,67                  
29.223,33

2 427.494
ADIPÔMETRO, OPERAÇÃO ANALÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO 1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 60 MM, PRESSÃO CERCA DE 10
G/MM , TOLERÂNCIA TOLERÂNCIA ATÉ 1 MM

Terminais móveis com pinças de plás�co ABS de alto impacto que se adaptam à dobra cutânea, aumentando a precisão da medida; leitura rápida e direta da
dobra cutânea, sem a necessidade de interpolação; escala de 0-60 mm, resolução de 1 mm; mola com pressão constante de 10 g/mm2, em qualquer abertura do
compasso; garan�a: 1 ano

UN 6 52,07                        
312,41

3 408.754

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 eletrostá�co.Potência : 650W. 
 Altura total 10 cm. 
Tensão 220V

UN 70 1.830,00                
128.100,00

4 452.706

AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO,
AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ
2 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ
400  C

Capacidade máxima de agitação: 1 litro.  Velocidade: 0-2300 rpm (sem carga). 
Potência de aquecimento: 40W. Temperatura da super�cie: 120°C (sem carga, em aproximadamente 5 minutos). Alimentação: 220VAC. Dimensões: 120 x 49 mm. 
Peso: 500g

UN 10 1.111,42                  
11.114,23

5 450.711

AGITADOR MECÂNICO, TIPO ORBITAL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMÁVE L, ROTAÇÃO ATÉ 1500 RPM, TEMPERATURA
CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 99  C , ADICIONAL COM TEMPORIZADOR E
OPERAÇÃO CONTÍNUA, COMPONENTES P/ TUBOS E MICROPLACAS

 UN 8 3.673,15                  
29.385,22

6 415.320
AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO,
ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO,
COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

 UN 20 1.332,75                  
26.655,00

7 369.257

ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A
1.000 A, VOLTAGEM 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM
BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 400 OHMS, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATA HOLD LCD 3 3.4

Caracterís�cas adicionais data hold, lcd 3 3/4 UN 6 713,44                     
4.280,64

8 136.336 ANALISADOR EFICIENCIA VEGETAL - FLUOROMETRO DE    CLOROFILA Porômetro compacto acoplado a um fluorômetro de pulso de amplitude modulada (PAM) que mede a condutância estomá�ca e a fluorescência da clorofila A na
mesma área foliar. UN 5 83.055,00                

415.275,00

9 025.801 ANEMOMETRO Anemômetro Básico, com cata-vento que assegure correta orientação do aparelho com o vento.  Precisão de velocidade do vento: de +/- 3%; Mediçoes:
Velocidade do vento; Exibe; velocidade atual e máxima do vento; Apresenta médias de 5, 10 e 15 segundos. UN 5 1.190,62                     

5.953,08

10 021.059 ANTENA

"Sistema GNSS L1/L2 – RTK - Especificações Mínimas: 
Receptores GNSS, Coletor(a) de Dados, So�ware para Coleta de Dados e So�ware de Processamento de Dados devem garan�r a total compa�bilidade do
sistema entre eles. Precisões do Sistema GNSS - Está�co de alta precisão: horizontal 3mm + 0,1ppm e ver�cal 3,5mm + 0,4ppm;- Está�co rápido: horizontal 3mm
+ 0,5ppm e ver�cal 5mm + 0,5ppm;- RTK: horizontal 8mm + 1ppm e ver�cal 15mm + 1ppm;Os Receptores devem possuir capacidade para operar com bateria
interna recarregável e removível;A bateria deve ter capacidade de sustentar o funcionamento do Receptor, u�lizando a função RTK por até 8 horas e na função
está�co por até 10 horas;Acessórios mínimos que devem acompanhar o sistema: - 01 bastão extensível fibra de vidro ou carbono, de no mínimo 2,0 metros;- 01
bipé extensível para bastão;- 03 bases nivelantes com adaptador; 
- 01 tripé em alumínio;- 01 bolsa para transporte de cada Receptor GPS;- 01 carregador de bateria para os receptores;- 01 bateria para cada Receptor;- 01 cabo
de comunicação entre receptor e computador;- 01 Suporte/Engate para acoplar o coletor de dados no bastão- Todos os acessórios para a correta u�lização do
sistema.

UN 5 125.784,84                
628.924,18

11 452.468

APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO DEIONIZADOR DE COLUNA,
VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO 50 L/H, MATERIAL GABINETE CARCAÇA E
COLUNA EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR CONDUTIVÍMETRO
DE ALARME ÓTICO, ALERTA.

 UN 8 2.094,40                  
16.755,20
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12 414.334
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO OSMOSE
REVERSA/ELETRODEIONIZAÇÃO OU DESTILAÇÃO, VOLTAGEM 110/220 V, VAZÃO
20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA ULTRAVIOLETA/MICRO FILTRO

Com o fornecimento de água natural e gelada. UN 10 2.366,67                  
23.666,67

13 416.247

APARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO COLUNA BASE MÓVEL, APLICAÇÃO USO
ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE
NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO
ESPIRALADO, POTÊNCIA APARENTE 1200 VA

Braços ar�culados confeccionados em aço; Alcance horizontal de 1104 mm e ver�cal até 620 mm; Mecanicamente balanceados através de molas que
compensam o peso do aparelho; Ponto focal de 0,8 x 0,8mm proporciona maior ni�dez e detalhe; Voltagem de alimentação 110V ou 220V; Potência:  20kVA;
Potência/Cabeçote: 70kVP; Garan�a 12 meses; Amperagem/Cabeçote: 8mA.

UN 5 8.866,67                  
44.333,33

14 463.429

APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE LED/LCD, SENSÍVEL
TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/ M,
COMPONENTES LINEAR, CONVEXO, SETORIAL,  elastografia, outros
componentes: transesofágico, endocavitário, intra operatório, componentes
adicionais: so�ware 3d a mão livre e automá�co 

 UN 1 264.750,00                
264.750,00

15 452.803
AQUECEDOR, TIPO CHAPA AQUECEDORA, POTÊNCIA 1.700 W, APLICAÇÃO
LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ALUMÍNIO 40X30
CM,TEMPERATURA 50 A 320

 UN 10 1.832,35                  
18.323,50

16 425.500

AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO
GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA
DE 100 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO, CONTROLE TEMPERATURA
PRESSÃO, OUTROS COMPONENTES: 01 PORTA

Especificações técnicas mínimas: 
Comando: Controlador microprocessado PHA-08 
Capacidade nominal da câmara: 100 litros 
Dimensões internas (AxLxP): 41x41x60 cm 
Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x95x110 cm 
Tipo/Número de portas: 1 (uma) Porta Volante Central (1P/VC) 
Potência: 11KW 
Tensão: 220 V Trifásico 
Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) 
Secagem: Bomba de vácuo de ¾ HP 220/380V 60Hz trifásica 
Câmara interna retangular construída em chapas de aço inox AISI-316L, com acabamento interno liso e polimento sanitário e isolamento térmico de lã mineral
reves�do com chapas rígidas galvanizadas. Possui entrada independente para sensores de validação. 
Câmara externa, flange, porta e gerador de vapor construídos em aço inoxidável AISI 304. 
Acompanha rack interno em aço inoxidável AISI 304 para acomodar os materiais a serem esterilizados. 
Sistema de fechamento muito prá�co e seguro. Possui braços concêntricos também em aço inoxidável AISI 304, que são movimentados por um volante central
(�po esco�lha). 
Todos os modelos podem ser fornecidos com dupla porta (�po barreira sanitária). 
Com assistência técnica em Campo Grande – MS e garan�a de 1 ano

UN 2 82.130,00                
164.260,00

17 389.392

AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO
GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHAD A,
VOLUME CÂMARA CERCA DE 20 L, COMPOSIÇÃO SENSORES temperatura e
pressão, alarmes. Outros componentes: 03 bandejas.

Autoclave horizontal digital capacidade 40 litros. Esterilizador �po Autoclave com Câmara de esterilização em aço inoxidável ■ Operação automá�ca, com
indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana ■ Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de
precisão com centenas de ciclos programáveis ■ Desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento automá�cos ■ Que proporcione
eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem ■ Tampa dupla em aço e inox laminados ■ Atuação da resistência descon�nua durante o
ciclo para menor consumo de energia elétrica ■ Tubulação interna em cobre para alta pressão ■  U�lização com  água limpa a cada ciclo para melhor qualidade
de vapor ■ Diversos sistemas de segurança ■ Registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

UN 10 6.200,00                  
62.000,00

18 444.405

AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO,
OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE
SECAGEM E SEGURANÇA, VOLUME CÂMARA CERCA DE 40 L, COMPOSIÇÃO
SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. OUTROS COMPONENTES: 01
PORTA

 UN 5 6.102,64                  
30.513,22

19 391.052

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

Garan�a mínima de 12 meses; Assistência técnica enquanto durar a garan�a. Frete incluso. Padrão brasileiro de tomadas. UN 5 11.027,47                  
55.137,35

20 043.192 BALANCA Balança analí�ca, Capacidade 220g, Resolução 0,0001g, Calibração Automá�ca, 110/220V, �po painel digital, pés reguláveis com niveladores, largura 245mm,
altura 344mm, profundidade 321mm, com campânula de vidro. UN 15 6.845,00                

102.675,00

21 265.449
BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, LARGURA 210
MM, ALTURA 290 MM, PROFUNDIDADE 292 MM, DIÂMETRO PRATO 100 MM,
TIPO PAINEL DIGITAL

 UN 2 2.916,88                     
5.833,75

22 287.577

BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,001 G, LARGURA 210
MM, ALTURA 290 MM, PROFUNDIDADE 292 MM, DIÂMETRO PRATO 100 MM,
TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO VENTO EM
VIDRO, ALTURA LIVRE 250MM, PÉS R, TEMPO MEDIÇÃO: 3 A 10 S. FREQUÊNCIA
50,60 HZ

Capacidade: 220g; 
Leitura: 0,0001g (0,1mg); 
Repe�bilidade: ≤ 0,1mg; 
Linearidade: ± 0,2mg; 
Tamanho do Prato: 80mm; 
Tempo de resposta: 3s; 
Temperatura de operação: 5 a 40°C; 
Dimensões: 220 x 330 x 310mm Tensao de trabalho 220V

UN 36 7.085,84                
255.090,24

23 212.168
BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 205
MM, ALTURA 330 MM, PROFUNDIDADE 304 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM,
TIPO PAINEL DIGITAL

Capacidade de 200g, Resolução (0,0001g) ou 0,1mg, 5 digitos, com capela de proteção. UN 6 6.453,31                  
38.719,83

24 271.427
BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 210 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 240
MM, ALTURA 260 MM, PROFUNDIDADE 300 MM, DIÂMETRO PRATO 75 MM,
TIPO PAINEL DIGITAL

Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a norma ABNT NBR 14136; 
Com 3 filtros digitais de vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de trabalho; 
Medidas da descrição podem sofrer variação.

UN 6 8.858,67                  
53.152,02

25 273.159 BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245
MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM,
TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

Capacidade: 220g;     Leitura: 0,0001g (0,1mg);     Repe�bilidade: ≤ 0,1mg;     Linearidade: ± 0,2mg;     Tamanho do Prato: 80mm;     Tempo de resposta: 3s; 
    Temperatura de operação: 5 a 40°C;       Unidades de medida:  g, mg, quilate, mom, libra, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, dwt, GN, m (mesghal), b (baht), t (tola), o
(parte de libra);     Saídas de dados em intervalos;     Saída RS232;     Relógio interno;     Display analógico;     Comutação automá�ca para funcionar de 110V a
240V. 
Conjunto: 01 Balança analí�ca; 01 Fonte de alimentação; 01 Ferrite; 01 Manual de instruções. Balança analí�ca eletrônica projetada com tecnologia Unibloc
(bloco único); que proporcione respostas rápidas e excelente estabilidade; Calibração totalmente automá�ca – PSC q; Calibração com peso interno: oferece a

UN 15 6.709,04                
100.635,60
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opção de calibração automá�ca e dispensa a guarda de pesos; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplica�vos do Windows®;
Não é necessário nenhum so�ware especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e so�ware de
laboratório;Possui so�ware para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem.

26 229.936
BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 320 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245
MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM,
TIPO PAINEL DIGITAL

Balança analí�ca eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Calibração totalmente
automá�ca – PSC q; Calibração com peso interno: oferece a opção de calibração automá�ca e dispensa a guarda de pesos; Função WindowsTM Direct: A balança
se comunica diretamente com os aplica�vos do Windows®; Não é necessário nenhum so�ware especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco
de dados, processadores de texto e so�ware de laboratório;Possui so�ware para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem.

UN 8 7.512,50                  
60.100,00

27 291.728 BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 500 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL,
SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V Balança milesimal (0,001g) unibloc UN 3 4.487,99                  

13.463,98

28 276.055
BALANÇA ANALÍTICA, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA
CAPACIDADE ATÉ 200G, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM
110/220V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CAMPÂNULA DE VIDRO

BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA: respostas rápidas e estabilidade; Calibração totalmente automá�ca – calibração a�vada pela variação na temperatura
ambiente; Calibração com peso interno: oferece a opção de calibração automá�ca e dispensa a guarda de pesos; Função WindowsTM Direct: A balança se
comunica diretamente com os aplica�vos do Windows®, NÃO SENDO necessário nenhum so�ware especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas,
banco de dados, processadores de texto e so�ware de laboratório; so�ware para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; Especificações
Técnicas: Capacidade: 220g; Leitura: 0,0001g (0,1mg); Repe�bilidade: ≤ 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do Prato: 80mm; Tempo de resposta: 3s;
Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (L x P x A); Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; Saídas de
dados em intervalos;Saída RS232; Relógio interno; Display analógico; Comutação automá�ca para funcionar de 110V a 240V.

UN 9 7.512,50                  
67.612,50

29 276.055
BALANÇA ANALÍTICA, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA
CAPACIDADE ATÉ 200G, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM
110/220V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CAMPÂNULA DE VIDRO

 UN 2 4.487,99                     
8.975,99

30 384.449 BALANÇA COMERCIAL, CAPACIDADE 15 KG, TIPO PAINEL DIGITAL LUMINOSO,
DIVISÕES PAINEL 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA

CAPACIDADE PESAGEM 15 KG X 5 G .  Com  Fonte Adaptadora Mul�voltagem: Bivolt. Que possibilite a fixação da tara  por quilo entre as pesagens. Que permita o
registro rápido dos dados da transação em e�quetas autoadesivas. Que possua: 
- Sistema de proteção contra interferências eletromagné�cas e de radiofrequência, conforme normas do Inmetro. 
- Prato de Pesagem e Fácil Higienização 
- Gabinate de Plás�co ABS 
- Com saída RS-232C.

UN 6 685,66                     
4.113,94

31 150.748 BALANÇA ELETRÔNICA
Balança Digital Pesadora e Contadora. 30 kg.  Programável via teclado, permi�ndo ao usuário configurá-la de acordo com a aplicação de pesagem ou contagem a
que se des�na.  Requer apenas a informação do peso médio da peça, ou uma amostra, para efetuar automa�camente a contagem de grandes lotes de peças.
Prato de pesagem em aço inox 35,9 x 25,1cm.

UN 5 1.595,53                     
7.977,67

32 150.748 BALANÇA ELETRÔNICA

Mini Balança Digital  Alta Precisão 0,01g-500g. Gama de pesagem: 500 g 
Material: aço inoxidável e plás�co ABS 
Display: Grande LCD Screen Display com retroiluminação LED azul 
Max. Capacidade: 500 g 
Max. Resolução: 0,01g 
Modos de leitura: G, oz, ozt, dwt, ct, gn 
Retro-iluminado: Sim 
Tare Dedução: Sim 
Contagem de peças: Sim (25.50.60.75.100) 
Auto hold: N/A 
Adaptador AC: N/A 
Tamanho da plataforma: 10 cm x 10 cm/3,94 "x 3,94" (aprox.) 
Display LCD Tamanho da tela: 4,2 cm x 1,4 cm

UN 2 104,45                        
208,89

33 328.984
BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 0 A 2.000 G, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CHAVE AUTOMÁTICA, FUNÇÃO TARA, ALIMENTAÇÃO POR BA T,
TIPO DIGITAL, DIMENSÕES 143 X 180 X 60 MM, SENSIBILIDADE 0,01 G

 UN 10 2.747,87                  
27.478,73

34 354.914

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 200 KG, VOLTAGEM 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA COM COLUNA, RODAS E
ACESSÓRIOS, TIPO DIGITAL, SENSIBILIDADE 20 A 50 G, MATERIAL AÇO
CARBONO

Balança eletrônica �po plataforma, capacidade 200kg, com estrutura em aço carbono SAE 1020, com pintura industrial martelada. Dimensões AxLxP: 106 x 40 x
50cm Tensão 220V. UN 3 1.727,37                     

5.182,10

35 329.238

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 210G (VARIAÇÃO +/- 5%),
VOLTAGEM 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINEARIDADE 0,3MG,
TEMPO ESTERILIZAÇÃO 2S, PRATO, TIPO PRECISÃO SEMI-ANALÍTICA,
DIMENSÕES 194 X 325 X 315 MM, SENSIBILIDADE 0,10 GRAMAS. PESO LÍQUIDO
8,5 KG

 UN 3 3.106,53                     
9.319,60

36 234.392
BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 2 KG, VOLTAGEM 110/ 220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPACTA E DE PRECISÃO/VISOR CRISTAL
LÍQUIDO/292X

 UN 2 1.633,00                     
3.266,00

37 262.203
BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 500 G, VOLTAGEM 110/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO VIDRO ACOPLADA; PRATO DE
DIÂMETRO 180 MM ; , SENSIBILIDADE 0,001 G

 UN 5 3.375,99                  
16.879,94

38 150748 BALANÇA ELETRÔNICA

Especificações Mínimas: Display de cristal líquido. Teclado vedado de membrana composto de 16 teclas. Fonte de alimentação: 90 a 240 VAC. Umidade rela�va:
10% a 90% sem condensação. Consumo 4,6W a 10W (uso com bateria em carga). Carregador de bateria controlado por microprocessador. Com bateria. Saída
para impressoras Urano (USE-PII e USE-CBII). Saída USB. Saída serial RS232 com conector RJ45). 42 memórias de peso médio por peça com descrição de até 20
caracteres. Contagem de 999999 peças. Precisão de Peso Médio Por Peça configurável. Deve seguir as normas metrológicas exigidas pelo INMETRO para
equipamentos de pesagem classe III. Capacidade de 30kg e divisão de 2g.

UN 10 1.911,93                  
19.119,28

39 242.777 BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 60 KG, VOLTAGEM 110/ 220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE BANCADA E DIVISÕES DE 10 GRAMAS Blança de bancada, capacidade 60 kg, Bivolt, painel digital. UN 4 1.799,12                     

7.196,47

40 343.523

BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 8.000 G, VOLTAGEM 220/240 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO +/- 0,1G, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO
AJUSTÁVE L , TIPO PRECISÃO SEMI-ANALÍTICA, SENSIBILIDADE 0,10 G,
FREQÜÊNCIA 50/60 HZ

 UN 10 1.363,52                  
13.635,20

41 372.895 BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
PORTÁTIL Precisão de 100g. UN 3 141,60                        

424,79

42 459.793
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 9 794,77                     
7.152,89
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43 432.131 BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO
PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA,
SEM CAPELA DE PROTECÃO

Balança de Bancada, sem capela de proteção, Capacidade máxima de 2 kg, resolução de 0,01g, prato metálico quadrado ou retangular. UN 15 2.975,31                  
44.629,58

44 350.714
BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 5 KG, RESOLUÇÃO 1 G, TIPO PAINEL
VISOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCIONAMENTO A PILHA,
PILHAS ALCALINAS INCLUSAS,

INDUSTRIAL DE BANCADA SEM COLUNA UN 2 2.000,00                     
4.000,00

45 212.333

BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 6 KG, RESOLUÇÃO 1 G,
COMPRIMENTO 365 MM, LARGURA 295 MM, ALTURA 120 MM, QUANTIDADE
DÍGITOS 5 UN, COMPRIMENTO PRATO 290 MM, LARGURA PRATO 250 MM,
TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO

 UN 2 1.784,00                     
3.568,00

46 427.500
BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME
CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 
C

 UN 15 1.331,21                  
19.968,20

47 430.394
BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME
CERCA DE 2 L , COMPONENTES COM BORDA PARA LÂMINAS, TEMPERATURA
ATÉ 120  C, ADICIONAL HISTOLÓGICO

Com super�cie que ofereça condu�vidade térmica com altas taxas,  de bancada, com termorregulação controlada por microprocessador. UN 5 1.271,69                     
6.358,45

48 448.287 BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME
CERCA DE 2 L , COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 50  C  UN 10 3.400,00                  

34.000,00

49 396.033 BANHO MARIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA
42 CM, ALTURA 25 CM

Banho de aquecimento em aço inox, capacidade 20 litros, temperatura controlada por sistema PID com indicação digital de ambiente (+5ºC a 95ºC),  relução de
0,1ºC, e estabilidade de 0,5ºC, com alarme e auto tuning, com isolamento térmico, potência de 1400W, 230V UN 5 2.566,67                  

12.833,33

50 415.147

BANHO TERMOSTÁTICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
TEMPERATURA ATÉ 150  C, COMPONENTES COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO
EXTERNA, VAZÃO ATÉ 10 L/MIN, ADICIONAL C/ SENSOR DE TEMPERATURA E
CONTROLE DE GRADIENTE

Para uso universal em laboratório. Temperatura ajustável através de termostato microprocessado. Cuba em inox sem emendas ou soldas, com cantos
arredondados, para evitar incrustações. Painel em policarbonato com lâmpadas indicadoras de funções e chaves. Gabinete metálico e pintura especial, com
tratamento an�corrosivo. Faixa de temperatura: 7º C acima da temperatura ambiente até 100º C (aferido em 37º e 56º) Cuba, dimensão Int. (L x A x P): Inox
estampado AISI 304 com volume nominal de 9 litros, medindo 300 x 150 x 240 mm, sem emendas e com cantos arredondados Dimensão ext. (L x A x P): 330 x
270 x 270 mm Gabinete: Aço SAE 1020 com pintura eletrostá�ca em epoxi. Precisão: 0,5º C Potencia 1000 W tensao 220V.Com 04 bocas digital microprocessado.

UN 5 3.493,33                  
17.466,67

51 413.892

BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
VOLUME ATÉ 10 L, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM
TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM
CESTO REMOVÍVEL

 UN 27 2.746,38                  
74.152,35

52 437.547

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/ SISTEMA
SEGURANÇA, ADICIONAL MODO PULSO

 UN 10 2.600,00                  
26.000,00

53 441.367

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 ú�l 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 7.000,00                  

49.000,00

54 459.783

BISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA, MODO DE OPERAÇÃO
MONOPOLAR MONOPOLAR , POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR DE 201
A 300 W, TIPO DE COAGULAÇÃO COAGULAÇÃO, SPRAY E FULGURAÇÃO, TIPO DE
CORTE CORTE PURO E NO MÍNIMO 3 MISTOS,

 UN 2 19.367,33                  
38.734,67

55 418.804

CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO
DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA
PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, APOIO BRAÇO
APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO do encosto e assento: encosto e
assento em nylon, apoio pernas: elevação de pernas, apoio panturrilha, �po de
pneu: pneus dianteiros maciços, �po pneu traseiro: traseiro maciço, �po freio:
freio bilateral, apoio pés: apoio pés removível, capacidade máxima: até 250 kg

Cadeira de rodas em aço carbono, com assento/encosto em nylon, dobrável, freios bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos, com pneus
maciços ou infláveis UN 2 1.150,00                     

2.300,00

56 456.428
CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, MATERIAL ABS, COR
REVESTIMENTO BRANCA, PROFUNDIDADE 5,5 CM, ALTURA 8,5 CM, LARGURA
8,5 CM

Caixa protetora, u�lizada junto a motores de polimento para evitar a sujeira nos laboratórios ou consultórios. Contendo as seguintes especificações mínimas:
bocal para lâmpada incandescente e chave liga/desliga; confeccionada em alumínio;  acompanha gaveta para resíduos, facilitando a limpeza; carenagem em
alumínio; proteção das vias respiratórias e olhos; dimensões aproximadas: 255 x 215 x 310mm.

UN 3 378,33                     
1.135,00

57 447.176

CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X, MATERIAL PLÁSTICO, USO PORTÁTIL,
COMPONENTE ABERTURA C/ ANGULAGEM, COMPONENTE 1 BASE REMOVÍVEL,
ACESSÓRIOS C/ LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR, ACESSÓRIOS 1
ATÉ 5 RECIPIENTES, ADICIONAL C/

 UN 5 242,22                     
1.211,08

58 451.929

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, ADICIONAL FORMA
DE GUILHOTINA, VAZÃO ATÉ 600 M3/H

 UN 10 3.169,32                  
31.693,20

59 454.854

CARDIOTOCÓGRAFO, MODELO P/ FETO GEMELAR, AJUSTE PAINEL CONTROLE
DIGITAL C/ TELA GRÁFICA, COMPONENTE 1 1 TRANSDUTOR CONTRAÇÃO
UTERINA MATERNA TOCO, COMPONENTE 2 2 TRANSDUTORES US- FREQUÊNCIA
CARDÍACA FETAL, COMPONENTE 3 1 marcador movimento fetal, componente
4: c, cintas, outros componentes: c, impressora integrada, adicionais: c,
memória interna

 UN 2 24.978,33                  
49.956,67

60 383.490

CÉLULA CARGA, CAPACIDADE 100 TF, APLICAÇÃO CORTINA ATIRANTADA,
MATERIAL AÇO INOX 17-4 PH, COMPRIMENTO CABO 3 M, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO C/ENGATE RÁPIDO E DIRETO AO INDICADOR LEITUR A, GRAU
PROTEÇÃO = OU > IP-65, COMPONENTE

 UN 2 6.709,00                  
13.418,00

61 442.192

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 segurança tampa aberta, alarme
desbalanceamento

 UN 10 5.764,07                  
57.640,67
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62 453.429 CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS E MICROTUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/
PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 500 ML, ROTAÇÃO ATÉ
20.000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40  C,
TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 10 H, ADICIONAL

 UN 6 32.964,24                
197.785,41

63 416.622

CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, MICROTUBOS E BOLSAS, AJUSTE DIGITAL,
MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 500 ML, CAPACIDADE ATÉ 12 UNIDADES,
ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40  C,
TEMPORIZAÇÃO

Centrífuga refrigerada de bancada digital com rotor para MICROTUBOs de 1,5 a 2 ml: pintura eletrostá�ca an�corrosiva; indicação de: velocidade (rpm), força
centrífuga (xg) e tempo de processo (min), Sensor de desbalanceamento, Sensor da tampa aberta, sistema de trava eletromecânica (abertura automá�ca ao ligar
o equipamento e ao fim do processo), indicação de mensagem de desbalanceamento, abertura manual na lateral esquerda na falta de energia, cabo de força com
dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade técnica: Rotação máxima para rotor de
ângulo fixo 15000 RPM ou maior, sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação, faixa de trabalho: Temperatura mínima do
equipamento: -5ºC (pode ser inferior a -5, mas não superior a isso), alimentação: 220 volts. ROTOR: capacidade mínima: 24 de 1,5 a 2 ml.

UN 3 27.449,85                  
82.349,55

64 427.461

CONCENTRADOR LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, PROGRAMÁVE L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 
C, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ALARME
DESBALANCEAMENTO, ADICIONAL SISTEMA

Centrífuga evaporadora completa com bomba a vácuo isenta de óleo. Capaciadde para acomodar microplacas de fundo raso e tubos de microcentrífuga. Para
todas as aplicações em amostras de DNA/RNA, ácidos nucleicos e oligonucleo�deos. Tampa de vidro resistente a solventes e com trava para segurança do
usuário. Câmara ves�da de PTFE que garante proteção contra corrosão. Baixa emissão de ruídos. Disponibilidade de 3 faixas de aquecimento (ambiente, 43ºC e
65ºC). -  temporizadores digitais para controle de aquecimento e tempo. Voltagem: 220V/60Hz. Kit completo contendo DNA concentrador com bomba integrada
e tampa de vidro; rotor RD36 para 36 microtubos de 1,5mL. ANT100 - armadilha química. ANS 121 - solução neutralizante de amônia. Compa�vel com hidróxido
de amônio, isopropanol e tampão de PCR aquoso

UN 10 139.904,00            
1.399.040,00

65 109.665 CONDUTIVIMETRO

Digital, display de cristal líquido, compensação de temperatura automá�co (0 a 50°). Caracterís�cas:Display de cristal líquido (LCD) de 3 1/2 dígitos; precisão: ± 1%
+ 2 dígitos; Compensação de temperatura: automá�co (0 a 50ºC); Sensor separado do aparelho; Função Hold (Congela a leitura no display); Temperatura de
operação: 0 a 50 ºC; Umidade de operação Máx. de 80% RH; Alimentação (1 bateria de 9V); Dimensões / Peso: 168 x 80 x 35 mm / 340g. Acessórios Fornecidos:
Estojo, Eletrodo de condu�vidade, Manual de instruções. Acessórios Opcionais (Vendidos Separadamente):  Solução de Calibração Mod. CD-14, Maleta para
Transporte Mod.MA-800, Maleta para Transporte Mod.MA-810, Cer�ficado de calibração. Qualidade semelhante ou superior ao modelo de referência: Modelo:
CD-850 - 00928

UN 2 2.255,25                     
4.510,50

66 234.715

CONDUTIVÍMETRO, TIPO SELEÇÃO RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO CHECAGEM
CÉLULA AUTOMÁTICA, TIPO LEITURAS CONTÍNUAS OU CONGELADAS,
PPM/NACI OU CAC03, TIPO ESCALA AUTO RANGE, TIPO MEMÓRIA NÃO
VOLÁTIL, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 170

Condu�vidade em água; 
Escala: 0 a 2000 uS/cm com seleção automá�ca 
Resolução: 
0,01 ... (0 a 20 uS/cm / 0 a 10 ppm) 
0,1..... (0 a 200 uS/cm / 0 a 100 ppm) 
1... (0 a 2000 uS/cm / 0 a 1000 ppm) 
0,01 ...(0 a 20 mS/cm / 0 a 10000 ppm) 
- Precisão: 2% fundo de escala 
-Incerteza: =- 1% 
Faixa de medição: 0 a 100 °C 
Divisão: 0,1 °C 
Precisão rela�va: 0,3% (FE) 
Compensação de temperatura: 0 a 100°C

UN 5 2.273,67                  
11.368,33

67 234.715

CONDUTIVÍMETRO, TIPO SELEÇÃO RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO CHECAGEM
CÉLULA AUTOMÁTICA, TIPO LEITURAS CONTÍNUAS OU CONGELADAS,
PPM/NACI OU CAC03, TIPO ESCALA AUTO RANGE, TIPO MEMÓRIA NÃO
VOLÁTIL, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 170 mm, altura: 230 mm,
condu�vidade faixa medição: 0,010 a 2 s,cm, resolução: 1, 0,1, 0,01 siemens,
precisão rela�va: 0,05 per, aplicação: condu�vidade,resis�vidade,salinidade

Condu�vímetro, �po seleção resolução automá�ca, �po checagem célula automá�ca, �po leituras con�nuas ou congeladas, ppm/naci ou cac03, �po escala auto
range, �po memória não volá�l, comprimento 150, largura 170, altura 230, condu�vidade faixa medição 0,010 a 2 s/cm, resolução 1/ 0,1/ 0,01 siemens, precisão
rela�va 0,05, aplicação condu�vidade/resis�vidade/salinidade

UN 2 2.274,67                     
4.549,33

68 451.978
CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL DIDÁTICO, COMPONENTES PLANO
INCLINADO COM SENSORES E CRONÔMETRO DE ROLA G, FINALIDADE AULAS
PRÁTICAS DE FÍSICA

TRILHO DE COLCHÃO DE AR COM GERADOR DE CORRENTE DE AR. 1 trilho de colchão de ar sobre perfil em U com três pontos de apoio ( alumínio anodizado, 2,00
m, quadrado, 63x63 mm2, Espessura da parede do trilho:  3 mm) 
2 deslizadores de alumínio anodizado com furos de 4 mm para suporte das bandeiras interruptoras,  com pinos laterais  para  massas adicionais, massa: 180 g,
comprimento: 125 mm 
4 massas adicionais de 50 g 
1 Conjunto de pesos de entalhe com suporte, 2x 1 g, 1x 2 g, 1x 5 g, 1x 10 g, suporte 2 g 
2 bandeiras interruptoras com pino para interrupção de fotocélula, massa: 5 g, largura: 25 mm 
3 garfos com pinos e elás�cos, massa 10 g 
3 placas com pinos para análise de choques elás�cos, massa: 10 g 
1 agulha com pino para análise de choques inelás�cos, massa: 10 g 
1 tubinho com pino, com enchimento de plas�cina para análise de choques inelás�cos, massa: 10 g 
1 gancho com pino para suporte de fio com massas de aceleração, massa: 10 g 
1 rolo para desvio sem atrito de massas em aceleração 
1 conjunto de parafusos e ferramenta para montagem do trilho de colchão de ar 
Soprador com corrente de ar de ajuste con�nuo. Mangueira. 1,5 m. Potência: máx. 1100 W.

UN 10 18.400,00                
184.000,00

69 419.221

CONTADOR DE CÉLULAS, TIPO P/ CÉLULAS SANGUÍNEAS, AJUSTE AJUSTE
MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, MEMÓRIA ATÉ 100 CONTAGENS, ADICIONAL
C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS CELULARES,
OUTROS COMPONENTES C/ CONTAGEM RELATIVA E ABSOLUTA

CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS CELULARES, OUTROS COMPONENTES, C/ CONTAGEM RELATIVA E ABSOLUTA AJUSTE MECÂNICO, COM VISOR DIGITAL, MEMÓRIA ATÉ
100 CONTAGENS, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA, CAPACIDADE ATÉ 10 TIPOS CELULARES, OUTROS COMPONENTES C/ CONTAGEM RELATIVA E
ABSOLUTA

UN 15 1.045,61                  
15.684,15

70 224.770

DECIBELÍMETRO, RESOLUÇÃO SOM 0,10 DB, FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130 DB,
FAIXA FREQÜÊNCIA 20 HZ A 8 KHZ, ALTURA 266 MM, LARGURA 72 MM,
PROFUNDIDADE 38 MM, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, TIPO MICROFONE
ELETRETO 12 MM, TIPO MUDANÇA ESCALA manual e automá�ca, �po
alimentação: bateria, voltagem bateria: 9 v, peso: 325 g, temperatura operação:
0 a 40 °c, temperatura conservação: -10 a 60 °c, precisão: +,- 1,50 db, aplicação:
medição nível ruído, normas técnicas: iec 651 �po 2 e ansi s1.4 �po 2,
caracterís�cas adicionais: indicação bateria fraca

 UN 4 490,50                     
1.962,00

71 300.873

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 bateria: 9 v, temperatura operação: 0 a 40
°c, temperatura conservação: -10 a 60 °c, precisão: +,- 1,50 db, aplicação:
medição nível ruído, normas técnicas: iec 651 �po 2 e ansi s1.4 �po 2,
caracterís�cas adicionais: indicação bateria fraca

 UN 4 490,50                     
1.962,00
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72 224.771 DECIBELÍMETRO, RESOLUÇÃO SOM 0,10 DB, FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130 DB,
FAIXA FREQÜÊNCIA 31,50 HZ A 8 KHZ, ALTURA 256 MM, LARGURA 80 MM,
PROFUNDIDADE 38 MM, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, TIPO MICROFONE
ELETRETO 6 MM, TIPO MUDANÇA ESCALA automá�ca, �po alimentação:
bateria, voltagem bateria: 9 v, peso: 275 g, temperatura operação: 0 a 40 °c,
temperatura conservação: -10 a 60 °c, precisão: +,- 1,50 db, aplicação: medição
nível ruído, normas técnicas: iec 651 �po 2 e ansi s1.4 �po 2, caracterís�cas
adicionais: filtro absorção ruído fundo,indicação bateria fracA

 UN 4 1.000,00                     
4.000,00

73 376.258

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, CARREGADOR BIVOLT

 UN 4 1.145,00                     
4.580,00

74 376.831

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,CARREGADOR BIVOLT, CALIBRADOR COMPATÍVEL

 UN 2 1.195,00                     
2.390,00

75 394.852

DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS
INTEGRADOS MONITOR ECG/ MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA BIFÁSICA,
TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG/ EVENTOS, PESO
ATÉ 10 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA recarregável, componente: pás
uso adulto , infan�l integrados, componente i: cabo 5 vias, �po módulo:
portá�l, c, alça transporte

 UN 2 24.700,00                  
49.400,00

76 257.323
DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 30 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO,
APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PISO

 UN 5 8.916,00                  
44.580,00

77 244.348
DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 3 L/H, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO,
APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO

Des�ladora de água para uso em autoclaves de esterilização à vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a u�lização de água des�lada, contendo as
seguintes especificações mínimas: Tempo para des�lar 150 ml de água: 19 minutos; Tempo para des�lar 300 ml de água: 37 minutos; Não necessita instalação
hidráulica; Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas; Capacidade para des�lar até 3,8 litros.

UN 10 1.466,67                  
14.666,67

78 294.510
DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 5 L/H, VOLTAGEM 127/220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA
DÁGUA; LÂMPAD A, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PILSEN

 UN 10 1.850,00                  
18.500,00

79 235.882

DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA VIDRO, MATERIAL CAIXA
AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 6,80 A,
FREQUÊNCIA 1.550 W, TEMPO EBULIÇÃO 15 MIN, CAPACIDADE CALDEIRA 2 L,
APLICAÇÃO ANÁLISE NITROGÊNIO

 UN 5 6.130,00                  
30.650,00

80 433.857

DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE
CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF,
FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200
BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA

 UN 3 881,09                     
2.643,26

81 442.456

DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO TRENA, MATERIAL*
FIBRA DE VIDRO, ESCALA GRADUAÇÃO C/ ESCALA MÉTRICA- MM E CM, FAIXA
MEDIÇÃO CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE II RETRÁTIL, C/ TRAVA, ADICIONAL
FIXO DE PAREDE

 UN 12 101,43                     
1.217,16

82 453.212
EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO P/ ANÁLISE DE TEMPO DE
COAGULAÇÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMÁVE L, ADICIONAL COM ALARME SONORO E VISUAL

 UN 2 21.500,00                  
43.000,00

83 439.498
EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ANALISADOR SEMIAUTOMÁTICO, MÉTODO
POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA, COMPONENTES C/ FILTROS ÓPTICOS,
APLICAÇÃO P/ BIOQUÍMICA

Especificações mínimas: *90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto) 
Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs 
com filtros de camada dura de longa durabilidade  
Leituras Monocromá�cas e Bicromá�cas 
Fluxo con�nuo de 150 μL a 2,0 mL

UN 2 8.000,00                  
16.000,00

84 443.250 EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DIFRATÔMETRO DE RAIOS X, MÉTODO
GEOMETRIA TETA- TETA, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL,
PROGRAMÁVEL, ADICIONAL C/ SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO,
COMPONENTES GONIÔMETRO VERTICAL

Difratômetro de Raios-X de bancada com goniômetro ver�cal Theta/Theta ou Theta/ 2 theta de potencia mínima de 3kW. Faixa de varredura angular mínima de 3
a 140o. Tubo de Cobre (Cu) com gerador de Raio X de no mínimo 30Kv e 10mA; O equipamento deve permi�r o uso de outros �pos de tubo, tais como: Co, Fe e
Cr; A análise de difração de raios x deve ocorrer em um único equipamento com Goniômetro ver�cal Theta/ 2 Theta ou Theta/Theta, para a amostra ser analisada
com no mínimo 150 mm de raio; Velocidade de varredura de 0,01 a 100º/minuto (2 theta); Passo mínimo de 0,005 (2theta); Monocromador de Grafite; Raio do
goniômetro de no mínimo 150 mm;  -Chiller interno (caso não possua chiller interno, será aceito instrumento com chiller externo, desde que o mesmo seja
fornecido com o equipamento); 
-Porta-amostras para análise de amostras em formato de filmes e de pó; 
-Equipamento com precisão goniométrica de aproximadamente 0,02 graus. 
-Nobreak de 5 kvA para instalação do equipamento; 
-Deve possuir Filtro de Ni para k-beta; 
-Fendas: Soller incidente e recepção de 2.5º, DHL 10 mm, SS 1,25, RS 0,3 mm, fenda DS 1.25 e 0,625º
-Deve possuir um detector de alta velocidade, para efetuar leitura de até 100º/min., com anteparo variável e automá�co para contenção do feixe diretor do
detector. 
-Alimentação elétrica AC 100 a 240 V monofásica; 
-Banco de dados de fichas difratométricas COD (deve ter no mínimo 200,000 fichas); 
-Deve possuir um So�ware de tratamento de dados, quan�ficação por RIR, cristalinidade por Scherrer, busca de banco de dados; busca automá�ca de picos;
gráficos 2D e 3D, apresentação de múl�plos gráficos; rotação de eixos; 
-Deve possuir So�ware de quan�ficação por Rietveld e cristalinidade; 
-Deve possuir So�ware para análise Qualita�va; 
-Absorvedores (Cu e Al) 
-Deve possuir um computador para controle e processamento de dados, permi�ndo o uso em qualquer situação, não obrigando o usuário a depender de
assistência técnica. 
-O equipamento deve operar so�ware e sistema operacional Windows 7 ou superior, que deverão possibilitar o controle do equipamento, da mesma forma que
permi�r o armazenamento de dados em computador das informações de leitura, podendo recuperar e processar informaçõesquando necessários, além

UN 1 658.963,86                
658.963,86
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promover análises com iden�ficação em bancos de dados para amostras conhecidas e es�ma�vas para amostras; 
-Fornecimento de amostras para calibração do equipamento. 
-Instalação e treinamento inclusos por equipe localizada no Brasil; 
-Instrumento isento pelo CNEN. 
-Garan�a de 12 meses a par�r da instalação. 
-Treinamento operacional e de aplicação aos usuários do equipamento de DRX 
-O instrumento deve permi�r futuros upgrades para trocador automá�co de no mínimo 5 amostras, câmara de temperatura de até 500°C e porta amostras com
enclausuramento.

85 440.309

EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO DISSOLUTOR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/
TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L, ADICIONAL ATÉ 250 RPM,
CAPACIDADE ATÉ 10 POSIÇÕES, COMPONENTES C/ BOMBA DE CIRCULAÇÃO,
OUTROS COMPONENTES C/ COPOS, PÁS

 UN 2 70.453,95                
140.907,90

86 439.613
EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO MEDIDOR DE PONTO DE FUSÃO, AJUSTE
AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE ATÉ 3
CAPILARES, TEMPERATURA ATÉ 400  C

 UN 3 1.980,00                     
5.940,00

87 445.293
EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO PLACA AQUECEDORA LONGA, AJUSTE
AJUSTE MECÂNICO, C/ VISOR DE TEMPERATURA, TEMPERATURA CONTROLE
TEMPERATURA ATÉ 75  C

 UN 2 1.980,00                     
3.960,00

88 410.459

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO
BASE PEÇA DE MÃO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU
ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, INSTALAÇÃO
ELÉTRICA, COMPONENTES PROTETOR OCULAR

FOTOPOLIMERIZADOR DE LED. Comprimento sem a ponteira: 19,4 cm; Alimentação: Bivolt automá�co 90 – 240 V; Freqüência: 50/60 Hz; Peso da peça de mão:
0,18 Kg; Peso Bruto: 0,65 Kg; Comprimento de onda: 420 à 480 nm; Emissor de luz: Led (light emi�ng diode); Bateria: 3,7 – 1400 mAh; Potência de luz: 1250
mW/cm²

UN 8 1.500,00                  
12.000,00

89 441.158

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LASER TERAPÊUTICO, ASPECTO FÍSICO
PORTÁTIL, FONTE LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO (660 E 810 NM),
COMPONENTES ADICIONAIS PEÇA DE MÃO, PONTEIRA, 3 ÓCULOS,
COMPONENTES ADICIONAIS 1 CARREGADOR, MALETA

Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA; Autonomia da bateria em uso con�nuo com carga total: 4 horas; Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos;
Alimentação Carregador de Bateria: Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A; Emissor de luz: Laser semicondutor (GaA1As e InGaAlP); Área do feixe laser de saída
no Bico da caneta laser: 3mm2; Comprimento de Onda: 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho); - Acessórios: Óculos de proteção 660nm -
780nm ou 808nm (Profissional); Óculos de segurança bloqueador (Paciente); Protocolos de odontologia (versão digital - Cd); Kit de Fibras.

UN 3 3.200,00                     
9.600,00

90 441.973

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ ENDODONTIA, ASPECTO FÍSICO
MOTOR DE BANCADA C/ UNIDADE DE OPERAÇÃO LCD, INDICAÇÃO P/ ROTAÇÃO
CONTÍNUA E MOVIMENTO RECIPROCANTE, FONTE BIVOLT, COMPONENTES
MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO AUTOCLAVÁVEL

Caixa com Micromotor com cabo e conector + Contra Ângulo 6.1 Redutor + 1 pedal com cabo + 1 carregador com adaptador + 1 suporte para peça de mão + 1
manual do usuário. UN 3 5.500,00                  

16.500,00

91 413.691

EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ PRÓTESE, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE
BANCADA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES
ADICIONAIS CABO, SUPORTE ACRÍLICO, COMPONENTES BASE, MICROMOTOR,
PEÇA RETA, PEDAL, CARACTERÍSTICA

Especificações mínimas: 45.000 rpm. Potência: 100 W. Torque máximo: 460 gf-cm / 4,5N. - Caneta com 4 rolamentos blindados. Controle manual de velocidade
com display digital. Display digital para rotação inversa. Função auto-análise com display indicador de erros. Adaptador para contra-ângulo. Pedal automá�co com
controle de velocidade (auto-cruise). Sistema overload para proteção de sobrecarga. Suporte de bancada ou lateral para caneta. Caneta com sistema de
vedamento an�poeira. Base magné�ca para brocas. Voltagem 110/220V.

UN 7 860,00                     
6.020,00

92 425.425

EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL, TIPO DELINEADOR-
PARALELÔMETRO, COMPOSIÇÃO PLATAFORMA C/ MESA PORTA MODELO,
HASTE FIXA, BRAÇ O, CARACTERÍSTICAS HASTE VERTICAL, JOGO DE PONTAS E
CHAVE, MATERIAL AÇO E

Delineador para Prótese Parcial Removível e outros usos laboratoriais, cons�tuído de base, coluna e braço móvel horizontal (base principal) construída em
alumínio de alta resistência com haste móvel ver�cal de aço carbono e mandril adaptador das pontas analisadoras. Mesa porta modelos ou pla�na que permite
precisão os mais variados ângulos e formas de fixação dos modelos devido a presença de garras (uma anterior e duas posteriores) que são acionados por um
parafuso situado anteriormente à mesa. Presença de uma junta universal que pode ser travada. Jogo de pontas com faca de corte na extremidade, faca de corte
lateral, ponta analisadora, calha para grafite e discos calibradores (0,25; 0,50 e 0,75 mm). Garan�a mínima de 1 ano.

UN 3 1.890,00                     
5.670,00

93 442.994

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 : 0,1ºC; EXATIDÃO: +-1ºC., USO:REGISTRAR DADOS GRÁFICO DE[UMIDADE E TEMPERATURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
1:TEMPERATURA:-40 A 70º C; UMIDADE RELATIVA:0 A 100%. UN 10 1.700,00                  

17.000,00

94 445.228

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
DESINTEGRADOR/ DISSOLUTOR DE COMPRIMIDOS E CÁPSULA S, PADRÃO
MICROPROCESSADO DIGITAL, USO INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS,
ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1

 UN 2 61.890,00                
123.780,00

95 445.230

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
DINAMIZADOR HAHNEMANNIANO, PADRÃO PARADA AUTOMÁTICA E MANUAL,
USO INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPACIDADE

 UN 2 5.590,00                  
11.180,00

96 445.275

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 0 UN 10 2.000,00                  
20.000,00

97 445.275

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 00 UN 8 2.000,00                  
16.000,00

98 445.275

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 1 UN 8 2.000,00                  
16.000,00

99 445.275

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 2 UN 8 2.000,00                  
16.000,00

100 445.275

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 3 UN 8 2.000,00                  
16.000,00

101 445.275

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 4 UN 8 2.000,00                  
16.000,00
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102 445.275 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO
ENCAPSULADORA, PADRÃO MANUAL COM BORDAS, USO INDÚSTRIAS
FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS, ALIMENTÍCIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE 30 CÁPSULAS, BASE E PLACA PARA CÁPSULA

PARA CAPSULAS TAMANHO 5 UN 8 2.000,00                  
16.000,00

103 449.578

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 CÂMERA CCD
PROGRESSIVE SCAN DE GRADE C

Equipamento automa�zado para Biologia Molecular para extração e purificação de DNA e RNA. Sistema automa�zado e realiza o procedimento u�lizando beads
magné�cas. Purificação totalmente automa�zada do início ao fim de diversos �pos de Amostras, inclusive as Fixadas Em Formalina e Incluídas Em Parafina.
Permite uso de kits de extração de RNA e DNA. Inclui sistema de aquecimento e resfriamento. Pipetagem automá�ca; Descontaminação por luz UV que dispensa
filtro HEPA. Com portas USB. O extrator e purificador de DNA e RNA Extracta promove alto desempenho permite processar até 32 amostras em cerca de 15-60
minutos, sem a necessidade de acompanhamento do usuário durante a execução. : Extração e purificação de DNA ou RNA de amostras biológicas de origem
animal, vegetal, microbiana, fúngica e viral. Isolamento de DNA de amostras forenses. Sistema de aquecimento rápido em 3 posições, tornando possíveis
extrações, incubações e eluições em temperatura controlada.

UN 8 161.000,00            
1.288.000,00

104 457.363

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO HELIODON,
VOLTAGEM 110 220 V, PADRÃO SIMULADOR DE TRAJETÓRIAS, MATERIAL BASE
COM ESTRUTURA EM AÇO, USO MEDIÇÃO DE MOVIMENTO SOLAR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CARRO MOTOR COM

 UN 4 17.000,00                  
68.000,00

105 449.027

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO TESTE DE
VEDAÇÃO EM BLISTER, VOLTAGEM 110 V, PADRÃO DE BANCADA, MATERIAL
METAL E PLÁSTICO, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
CAPACIDADE DE VÁCUO DE-200 MBAR A-

 UN 2 2.200,00                     
4.400,00

106 433.800

EQUIPO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA
ELETROSTÁTICA, TERMINAIS SERINGA TRÍPLICE, 2 TERM. BORDEN, TERM.
ULTRASSOM, COMPONENTES TERM. P/ FOTOPOLIMERIZADOR E JATO
BICARBONATO, MODELO ACOPLADO, AJUSTE DE ALTURA

Com bomba peristál�ca; Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pas�lhas cerâmicas com freqüência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente; Caneta
de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho; Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável;
Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida ú�l ao transdutor; O
equipamento acompanha duas capas da caneta; Chave geral luminosa localizada no painel; Pedal de acionamento único. 
Ultrassom: Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração; Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como
condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays; Alta freqüência na ponta a�va, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento; 5 níveis
de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta); Tips (Pontas) com vários modelos: Periodon�a, Endodon�a, Den�s�ca e Prótese,
Preparação Cavitária.

UN 6 2.400,00                  
14.400,00

107 432.706
ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO,
FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM
NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADOLESCENTE

 UN 3 95,00                        
285,00

108 435.624
ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO,
FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM
NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO

COM ESTETOSCÓPIO UN 2 183,50                        
367,00

109 432.474
ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO,
FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM
TECIDO, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO INFANTIL

COM ESTETOSCÓPIO UN 2 104,50                        
209,00

110 303.823 ESPECTROFOTOMETRO

Espectrofotômetro Duplo feixe.  Tipo Li�row, grade de difração de 1220 linhas/mm; Faixa de operação do comprimento de onda, entre 190 nm e 1100 nm; Banda
de passagem espectral: 1,8 nm; Precisão do comprimento de onda: ± 0,3 nm; Repe�bilidade do comprimento de onda: ± 0,2 nm; Calibração automá�ca do
comprimento de onda ao dar a par�da; Fonte de luz: Tugstênio/halogênio e Deutério; Detector: Fotodiodo sólido de silício; Leitura fotométrica em LCD, VGA 1/4
e 320x240 pixels com luz de fundo; Faixas fotométricas de: 0 a 200 %T, -0,3 a 3,0A e 0 a 9999C; Precisão fotométrica de ± 0,3%T; Variação do zero: <0.002A por
hora após aquecimento; Flatness de linha de base: ± 0,004A; Estabilidade: 0.001A/h em 500 nm: Luz parasita: < 0,15%T; Velocidade de varredura:Alta, média,
baixa - máxima de 1000 nm/min; Opcional: Suporte manual de amostra para 4 cubetas; Saída analógica e digital: Centronics Paralela e RS232 Serial; Cabo de força
com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanham 4 cubetas de vidro, 2 cubetas de
quartzo, so�ware, capa protetora, manual do so�ware e manual de instrução. 02 anos de garan�a e assistência técnica no Brasil.

UN 5 94.200,00                
471.000,00

111 417.952
ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220
V, APLICAÇÃO BIOTECNOLOGIA, COMPRIMENTO ONDA 200 A 900 NM,
FREQUÊNCIA 60 HZ

Espectrofotómetro UV / visível de bancada para quan�ficação de ácidos nucleicos e proteínas, comprimentos de onda 200-800 nm, impressora térmica
incorporada. Fonte de luz: lâmpada Xenon; Precisão do comprimento de onda (a 18-27 ° C): <± 1,0 nm de 200 a 250, 300 a 800 nm; Largura de banda espectral:
<5 nm; Precisão de absorção: ± 0,01 a 0,5 UA, ± 0,02 a 1,0 UA; Repe�bilidade de absorção: ± 0,005 a 0,5 UA; Temperatura de funcionamento: 15-35 ° C; Potência
requerida: 90-260 V, 47-63 Hz.

UN 7 175.700,00            
1.229.900,00

112 303.823

ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO MONOFEIXE UV-VIS,
TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100 NM, BANDA DE PASSAGEM 5
NM, APLICAÇÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS LÂMPADA DE DEUTÉRIO E e tungstênio, leituras diretas,
componentes: estojo c,4 cubetas retangulares 10nm (2 vidro e 2, potência: 100
w

Digital microprocessado; 
* Faixa de trabalho: 200 a 1000 nm; 
* Largura da banda: 5nm; 
* Exa�dão fotométrica: +- 2nm; 
* Reprodu�bilidade: +- 1nm; 
* Perda de radiação: menor que 0,5% à 220nm e 340 nm; 
* Lâmpada: Tungstênio - halogênio / Deutério; 
* Transmitância: 0 - 12.0%; 
* Absorbância: 0 - 2,5A; 
* Concentração: 0 - 1999C ( 0 - 1999F); 
* Precisão fotométrica: +- 1% de T; 
* Alimentação: 85 - 264 VAC / 50 -60 Hz; 
* Dimensões 465 x 175 x 365 mm; 
* Acessórios inclusos: 04 cubetas de vidro óp�co quadrada com passo óp�co de 10 mm, CD com so�ware para conecção e administração do equipamento via PC
( Windows 95/98 ), cabo de conecção serial, capa de proteção e manual de instruções. O so�ware que acompanha apenas recebe os dados enviado pelo
instrumento, não gerando gráficos, tabelas.

UN 10 9.050,00                  
90.500,00

113 417.952 ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO
BIOTECNOLOGIA, COMPRIMENTO ONDA 200 A 900 NM, FREQUÊNCIA 60 HZ

ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL  ULTRA VIOLETA-VISIVEL190-1000 NM  (PADRÃO SHIMADZU UV-1800), CONTROLADO POR PC E INTERFACE USB. ÓTICA DUPLO
FEIXE;FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 190-1100NM; LARGURA DA BANDA ESPECTRAL 1NM; LUZ ESPÚRIA: MENOR QUE0,02% (NAL 220NM / NANO2 340NM
E MENOR 1,0% PARA KCL 198NM); FAIXA FOTOMÉTRICA: -ABS E TRANSMITÂNICA 0% À 400%; EXATIDÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: +/- 0.1NM (COM
CORREÇÃO AUTOMÁTICA);REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: +/- 0.1NM; ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE: MENOR QUE +/-0.000. (700NM).
LÂMPADAS: HALOGÊNIO E DEUTÉRIO. SOFTWARE UV PROBE, MODOS FOTOMETRICOS PARALEITURA DE ABSORBANCIA, % DE TRANSMITANCIA, CONCENTRAÇÃO
E FEIXE ÚNICO, METODOS DE ANALISEQUANTITATIVAS, CURVAS DE CONCENTRAÇÃO. CUBETA DE QUARTZO COM CAMINHO OTICO DE 10MM E
VOLUMEAPROXIMADO DE 3,4 ML. GARANTIA DE FABRICA 12 MESES E ASSISTENCIA TECNICA NO BRASIL

UN 5 45.000,00                
225.000,00

114 331.448 ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO LEITOR MICROPLACA PARA TESTE ELISA, TENSÃO
110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 4 FILTROS INCLUSÃO DE 6 FILTROS ADICIONAIS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA MICROPLACA 96 POÇOS OU TIRAS 8 OU

 UN 5 35.000,00                
175.000,00
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12 POÇO S, COMPONENTES microprocessado com so�ware e impressora
acoplada, frequência: 60 hz

115 102.687 ESTACAO TOTAL DE TOPOGRAFIA

Possuir teclado expandido com no mínimo 24 teclas, que permita a introdução de dados alfanuméricos, com iluminação de fundo nas teclas para trabalhos
em locais escuros; ser à prova d'água de acordo com especificação IP66 (resistente à poeira e água); Leitura direta de 1"; Precisão angular igual ou melhor a
05” ; Possuir aumento de 30x, ou melhor, e poder de resolução de 3”; Distância de foco mínimo de 1,0m; Campo de visão de 1º30’ ou melhor; Duplo display
com resolução mínima de 160x90pixels; Alcance de medição de distâncias de até 4.000 m com prisma e de 500m sem o prisma; Precisão linear no modo com
prisma igual ou melhor a 2mm + 2ppm e de 3mm + 2ppm no modo sem prisma; Realizar medição com prisma em até 0,2 segundos; Peso de até 5,5kg com
bateria e possuir temperatura de operação -20C a +50C; Tempo de operação do conjunto de baterias igual ou superior a 13 (treze) horas; Nível bolha circular
com sensibilidade de 8’/2mm ou melhor; Sensor automá�co de temperatura e pressão; calcular:cota da estação; área; distância horizontal, ver�cal e desnível
entre pontos lidos; coordenada rela�va de ponto em relação a uma linha base; 
Acessórios:• 2 Baterias recarregáveis;• Carregador de bateria;• 2 Prismas com suporte;• 2 Bastões telescópicos de 2,50 m;• 1 Tripé de Alumínio;• 1 Cabo
serial ou USB. Todos os itens (hardware e so�ware) ofertados devem garan�r a total compa�bilidade do sistema entre eles.

UN 10 24.949,00                
249.490,00

116 438.925 ESTETOSCÓPIO, TIPO PINARD, TUBO TUBO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS* CERCA DE 15 CM  UN 3 50,00                        

150,00

117 414.634

ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE
DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 40 L,
TEMPERATURA ATÉ 70  C, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO
INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

 UN 6 3.275,00                  
19.650,00

118 415.169

ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO
INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL,
CAPACIDADE CERCA DE 250 L, TEMPERATURA ATÉ 300  C, COMPONENTES C/
ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

 UN 7 7.450,00                  
52.150,00

119 414.650

ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO
INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL,
CAPACIDADE CERCA DE 40 L, TEMPERATURA ATÉ 300  C, TEMPORIZAÇÃO C/
TEMPORIZADOR ATÉ 1000 MIN, COMPONENTES c, até 3 bandejas, adicional: c,
vedação, alarmes

 UN 8 5.087,13                  
40.697,00

120 419.704

ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO
INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL,
CAPACIDADE CERCA DE 700 L, TEMPERATURA ATÉ 300  C, COMPONENTES C/
ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO,

 UN 2 14.252,33                  
28.504,67

121 457.846

ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE EM
AÇO CARBONO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 60 L, TEMPERATURA ATÉ 200  C,
COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

 UN 8 4.844,50                  
38.756,00

122 218.245
FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200  C, LARGURA 150 MM, ALTURA
150 MM, PROFUNDIDADE 200 MM, VOLUME 4,50 L, APLICAÇÃO TRATAMENTO
TÉRMICO

 UN 4 3.785,00                  
15.140,00

123 458.374
FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200  C, LARGURA 300 MM, ALTURA
450 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, VOLUME 5 L, APLICAÇÃO TRATAMENTO
TÉRMICO

 UN 8 5.133,67                  
41.069,33

124 042.684 GERADOR DE SINAL

GERADOR DE FUNÇÃO ARBITRÁRIA. Tecnologia DDS fornece precisão, estabilidade e saída de sinal de baixa distorção; 
● Display LCD TFT Colorido de 4,3”; 
● Resolução do Display: 480 Horizontal x 272 Ver�cal; 
● Taxa de Amostragem: 125MSa/s, com resolução de 16 bits; 
● Canal Único; 
● Caracterís�cas de Frequência: 
Senoidal: 1μHz a 5MHz; // Quadrada: 1μHz a 5MHz; // Rampa: 1μHz a 400kHz; 
Pulso: 1μHz a 5MHz; // Arbitrária: 1μHz a 1MHz. 
● 5 Formas de Onda Padrão: Senoidal, Quadrada, Rampa, Pulso e Ruído; 
● Forma de Onda Arbitrária Automá�ca; 
● Múl�plas Funções de Modulação: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK e PWM; 
● Modo Varredura; 
● Até 2048 pontos de amostra para forma de onda, o que pode gravar de forma não volá�l até 16 grupos de forma 
de onda arbitrárias; 
● Conec�vidade Remota é realizada através da interface USB; 
● Interface USB: Host/Device; 
● Interface de ajuda ao usuário em dois idiomas: Inglês e Chinês; 
● Tensão de Alimentação: 100 ~ 240 VAC, 45 ~ 440Hz, CAT II; 
● Garan�a: 36 meses, totalizando 3 anos de garan�a, contados a par�r da emissão da nota fiscal.

UN 25 2.633,33                  
65.833,33

125 387.192

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, caracterís�cas adicionais:
2 jogos bateriais recarregáveis

Equipamento para monitoração ambulatorial da pressão arterial (MAPA). Triplo modo de funcionamento (MAPA, MRPA e pressão arterial individual). Intervalos
de medição diurnos e noturnos programáveis. So�ware incluso. Dois tamanhos de braçadeira (adulto e obeso). Memória para 250 medidas. Faixa de medição
entre 30 e 280 mmHg. Ba�mentos entre 40 e 200 ba�mentos por minuto

UN 2 7.250,00                  
14.500,00

126 449.857

INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMÁVEL, TIPO* DE CO2, VOLUME CERCA DE 160 L, TEMPERATURA
CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 50  C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO,
COMPONENTES COM PORTA FRONTAL,  outros componentes: até 5 prateleiras

 UN 4 31.600,00                
126.400,00

127 415.951

INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, TIPO* BOD, VOLUME CERCA DE 200 L, TEMPERATURA CONTROLE
DE TEMPERATURA ATÉ 50  C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, OUTROS
COMPONENTES ATÉ 3 PRATELEIRAS

 UN 5 6.850,00                  
34.250,00

128 434.023 INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE, TIPO* COM AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 240 RPM, VOLUME P/

 UN 3 8.347,33                  
25.042,00
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FRASCOS ATÉ 250 ML, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60  C,
TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 9.999 MIN,

129 415.332

LAVADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE P/ PLACAS ATÉ 384 POÇOS, COMPONENTES ATÉ
4 CANAIS LAVAGEM, ADICIONAL C/ AGITAÇÃO, SENSOR NÍVEL LÍQUIDOS,
MEMÓRIA ATÉ 50 PROGRAMAS

 UN 6 25.352,65                
152.115,88

130 416.475
LAVADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMÁVE L, CAPACIDADE P/ PLACAS ATÉ 96 POÇOS E TIRAS, ADICIONAL C/
AGITAÇÃO, MEMÓRIA ATÉ 100 PROGRAMAS

 UN 3 26.425,31                  
79.275,94

131 445.858

LUPA, TIPO BANCADA, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO 8 VEZES,
DIÂMETRO 127 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, CABO AC
UNIVERSAL, TENSÃO 110/220 V, MATERIAL METAL, MATERIAL BASE METAL,
ACESSÓRIOS MORSA

LUPA, TIPO BANCADA, FORMATO REDONDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARTICULÁVEL, LED, BIVOLT UN 40 445,00                  
17.800,00

132 071.790 LUXIMETRO

Consiste de um sensor fotométrico para medição de luz visível (luz), de silício, com um filtro de correção óp�ca, com tratamento do sinal – linearização ou
amplificação com visor digital. Apresentar qualidade quanto a resposta espectral, sensibilidade a temperatura, resposta ao efeito cosseno, linearidade e acurácia
conforme referências norma�vas vigentes, atender as normas de higiene ocupacional, NBR ISO série 9000 e NBR ISO 14000. Display LCD de cristal líquido de 4
dígitos. Caracterís�cas de Medição e Resolução: Função data hold; Escala lux - (lx); Escala de 0.1 a 200.000 Lux; Precisão: ± 3% da leitura ± 4 dígitos; Resposta
Espectral: CIE fotó�co (Curva de resposta do olho humano CIE); Precisão Espectral: menor ou igual a 6%; Resposta do Co-seno: 2%; Desligamento: Automá�co /
Manual. Caracterís�cas Ambientais: Umidade entre 10 e 90%, sem condensação; Temperatura de operação: de 0 a 50 ºC. Alimentação: Através de bateria
recarregável, de 9 VCC, com vida de 200 horas no mínimo; Indicação de bateria fraca. Disposi�vos e Acessórios: Deverá ser incluso ainda no fornecimento: Bateria
recarregável, de 9 VCC; Adaptador AC/DC e carregador, para as baterias recarregáveis;;Cer�ficado de calibração rastreável RBC/Inmetro.

UN 3 470,50                     
1.411,50

133 443.380 LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO
ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100.000 LUX  UN 20 304,62                     

6.092,30

134 429.435
LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, APLICAÇÃO
MEDIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY
DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COLETA DE DADOS

 UN 22 287,59                     
6.326,87

135 443.110

MANÔMETRO, DIÂMETRO MOSTRADOR 100 MM, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/4"
NPT, TIPO MOSTRADOR ANALÓGICO, FAIXA ESCALA 0 A 160 PSI,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA EM ARCO:270 /PONTEIRO BALANCEADO
SEM AJUST E, APLICAÇÃO USO EM AR

Manômetro hidráulico usado na pulverização de lavouras agrícola, mínimo de 0 a 100 PSI. UN 2 234,58                        
469,17

136 239.197

MANÔMETRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BOURDON, MODELO
ANALÓGICO, CAPACIDADE 0 A 10 KGF/CM , APLICAÇÃO MEDIR PRESSÃO EM
TUBULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRO BALANCEADO E
MARCADOR COM GLICERINA, CONEXÃO 1/4 POL,

 UN 10 174,53                     
1.745,30

137 239.198

MANÔMETRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BOURDON, MODELO
ANALÓGICO, CAPACIDADE 0 A 4 KGF/M2, APLICAÇÃO MEDIR PRESSÃO EM
TUBULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRO BALANCEADO E
MARCADOR COM GLICERINA, CONEXÃO 1/4 POL, DIÂMETRO 50 A

 UN 6 174,53                     
1.047,18

138 416.189 MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO
CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300  C  UN 14 853,50                  

11.949,00

139 416.192
MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO
CONTROLE, CAPACIDADE 500 ML, TEMPERATURA ATÉ 300  C, ADICIONAL COM
AGITAÇÃO, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM

 UN 6 2.701,75                  
16.210,50

140 424.635 MANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE CONTROLE DE
TEMPERATURA, CAPACIDADE 250 ML, TEMPERATURA ATÉ 500  C

Construída em alumínio com reves�mento em epóxi; 
Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; 
Resistência de fio Kanthal®, embu�da em cadarços de fibra e alojada no ninho com formato circular;

UN 10 780,00                     
7.800,00

141 365.722
MEDIDOR, TIPO PRESSÃO DE CUFF EM TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO MEDIÇÃO
MANÔMETRO ANALÓGICO AÇO, FAIXA TRABALHO GRADUAÇÃO DE 0 A
120CMH2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITOR INTEGRADO

TIPO MEDIÇÃO MANÔMETRO ANALÓGICO AÇO, FAIXA TRABALHO GRADUAÇÃO DE 0 A 120CMH2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITOR INTEGRADO UN 2 2.605,78                     
5.211,56

142 290.396

MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL,
MATERIAL TAMPO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TAMPO 120 CM,
LARGURA TAMPO 50 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1
PRATELEIRA PÉS TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA E ROD I

 UN 5 723,63                     
3.618,13

143 364.258

MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA ARMAÇÃO TUBULAR, MATERIAL LEITO
CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO LEITO 3 PEÇAS
ARTICULÁVEIS,MOVIMENTO P/ CREMALHEIR A, ACABAMENTO PÉS PÉS C/
RODÍZIOS E FREIOS, CARACTERÍSTICAS 3 gavetas e 2 portas laterais, material
porta-coxa: porta-coxas estofado, dimensões: 1,80 x 0,75 x 0,87m

 UN 2 3.513,28                     
7.026,56

144 411.576

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 10 7.343,98                  
73.439,80

145 217.477

MICRÔMETRO EXTERNO, MATERIAL ARCO AÇO FORJADO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 0 A 100 MM, LEITURA 0,01 MM,
COMPONENTES CATRACA, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ALTURAS LOCAIS DIFÍCIL
ACESSO, PRECISÃO NORMATIZADA, CARACTERÍSTICAS adicionais: batentes
intercambiáveis, normas técnicas: din 863,1

 UN 20 2.900,00                  
58.000,00

146 217.478

MICRÔMETRO EXTERNO, MATERIAL ARCO AÇO FORJADO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 0 A 100 MM, LEITURA 0,01 MM,
COMPONENTES CATRACA, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ESPESSURA PAREDES,
PRECISÃO NORMATIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS batentes
intercambiáveis, normas técnicas: din 863,1

 UN 15 3.450,00                  
51.750,00

147 417.322 MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 300 MCL, TIPO* MULTICANAL,
MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE

 UN 15 3.140,72                  
47.110,80

25
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PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL

148 458.424

MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS MONO E BINOCULAR AJUSTE DPT,
ZOOM AUTOMÁTICO , COMPONENTES FIBRA ÓTICA COAXIAL,FOCO VARIÁVEL
CERCA 200/500 M M, TIPO ADAPTADOR VÍDEO E REGISTRO IMAGEM C/
DIVISOR LUZ, TIPO BASE BRAÇOS C/ FREIO

Microscópio endodôn�co com as seguintes especificações mínimas: 
- Binocular inclinado 45 graus 
- 5 OPÇÕES DE AUMENTO (6 X, 10 x, 16 x, 25 x e 40 x) 
- ângulo ocular largura x 12.5 
- ILUMINAÇÃO LED 
- lente de 200 mm (focal) 
- cor branca 
- Ar�culação de braço: Pantógrafo 
- filtro laranja 
- Fixações: Rodas ou parede

UN 2 27.000,00                  
54.000,00

149 441.742

MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE DE FLUORESCÊNCIA, TIPO INVERTIDO,
AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA,
OUTROS COMPONENTES OBJETIVAS C/ CONTRASTE DE FASE, ADICIONAL
INCLINAÇÃO ATÉ 45

Especificação complementar: Pparte inferior do suporte com interface de iluminação em cauda de andorinha,  iluminação de luz transmi�da com LED10W
branco, opcional para HAL 100W com disco de difusão selecionável;   luz polarizada;   contraste de fase;  montagem em cauda de andorinha para transportadores
de palco acopláveis;   Levantamento de foco de 24 mm, parada de foco ajustável.  Obturador de segurança mecânico automá�co e disco de difusão comutável;  
Roda de filtro de 6 posições para diâm. Filtros de 36 mm;   montagem para controle deslizante de filtro de 2 posições 14x40, d = 36 mm;   Porta CAN para Colibri /
HXP  unidade de energia 24 V DC 60 W integrada, 100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz estabilizada;  cabo de alimentação específico do país;  Modo ECO e botão de
controle de gerenciamento de luz. Suporte para botão de pressão  USB 2.0 para PC  cobertura contra poeira  porta-filtro em TL. Parte superior do suporte com
interface em cauda de andorinha para iluminação refle�da HAL 100 / HBO / HXP / Colibri  Conjunto de filtros 38 com módulo refletor FL EC P & C (E) Conjunto de
filtros 38 livre de deslocamento consis�ndo de filtros EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 inserido no módulo refletor, reflexão evitada suporte inclinado para
filtros de emissão 
240 Conjunto de filtros 49 com módulo refletor FL EC P & C (E) Conjunto de filtros 49 sem turnos, consis�ndo em filtros EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50
inserido no módulo refletor, reflexão evitada suporte inclinado para filtros de emissão 250 Jogo de filtro 56 HE GFP + DsRed livre EX (GFP) BP 470/27; (DsRed) BP
556/25; BS DFT 490+575 EM DBP 512/30 + 630/98 260. Câmera para microscópio de alto desempenho, incluindo so�ware de driver de 64 bits Interface USB 3.0,
cabo USB 3.0 de 3 me filtro de barreira IR Tipo de sensor: CMOS SONY IMX250 Exmor, Obturador global  Matriz de filtro de cores Número de pixels: 2464 (H) x
2056 (V) = 5,07 Mega pixels Tamanho do pixel: 3,45 μm x 3,45 μm Tamanho do chip: 8,5 mm x 7,1 mm, equivalente a 2/3 "(diagonal de 11,1 mm) Faixa espectral:
Com filtro de barreira IR aprox. 400 nm a 720 nm Capacidade total do poço: Aprox. 11.000 e com ganho 1x (�p.) Amplificação de sinal ajustável: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x 
Resolução selecionável (colorida e monocromá�ca): Fator Binning H x V (1x1 a 5x5 digital) Resolução básica de 2464 x 2056 1x1 1232 x 1028 2x2816x684 3x3 
608x514 4x4480x410 5x5 (em 2x2 binning analógico e digital combinado para aumentar ainda mais sensibilidade) Fator de subamostragem H x V 2464 x 2056 1x1 
1232 x 1028 2x2 Taxa de quadros ao vivo: (1 ms de exposição, configuração padrão Modo  Rápido) Taxa de quadros H x V (fps) 1232 x 1028 30 
Taxas de quadros para gravação de séries temporais: (1 ms de exposição, dependendo ainda do hardware e so�ware configuração) Taxa de quadros H x V (ROI)
(fps) 2464 x 2056 60 1920x1080 115 1232 x 1028 173 (subamostragem 2x2, campo de visão completo) 1024 x 1024 121512x512 235 1920x256 436 
Ruído de leitura Capacidade total do poço Faixa dinâmica (com ganho) 2,20 e (1x) 11.000 e 1: 5000 1,74 e (2x) 5.000 e 1: 3100 1,48 e (4x) 2.700 e 1: 1800 
1,29 e (8x) 1,300 e 1: 1300 1,15 e (16x) 690 e 1: 600 Faixa dinâmica do modo HDR 1: 25.000 So�ware Suportado Operação da câmera: ajuste do tempo de
exposição com modo automá�co ou manual Modo de sobre ou subexposição ajustável Medição opcional na área-alvo definida (medidor de ponto) 
Saturação de cor ajustável Balanço de brancos que ajusta o modo intera�vo ou automá�co com cor de balanço de branco alvo selecionável (mais quente / mais
frio) 
Leitura do sub sensor Regiões ("ROI"): Ajustável Digitalização: 8, 12, 14 bits / pixel (8 de 14 bits ou compressão mode) Corrente escura: <0,5 e / p / s a 18 ° C de
temperatura do sensor Arrefecimento: Temperatura estabilizada a 18 ° C (para temperaturas ambientes de 18 ° C a 30 ° C) Intervalo de tempo de exposição: 0,1
ms a 60 s Disparador de hardware: Disparo para controle do tempo de exposição Saída de disparo para tempo de exposição Tempo de leitura e status de pronto
para acionamento (são necessários acessórios adicionais) LED de status da câmera: status da operação com código de cores, pode ser escurecido 
Interface da câmera: USB 3.0 (operação opcional com USB 2.0 a preço reduzido taxa de quadros) Interface Óp�ca: Montagem em C Profundidade da rosca para
obje�vos: Máx. 5 mm Tamanho / Peso: Aprox. 10,8 cm x 7,8 cm x 4,3 cm (2,3 "x 3,2" x1,7 ") / 580 g Carcaça: Alumínio anodizado , com aletas de refrigeração na
parte superior Rosca fotográfica de 1/4 "para montagem em tripé Registro: CE Fonte de alimentação: Fornecido por USB 3.0 e USB 2.0, máx. Consumo de 7 W 
Condições ambientais: 5 ° C a 35 ° C, máx. 80% de ar rela�vo umidade, Sem condensação, é necessária circulação de ar livre So�ware com sistemas operacionais
suportados: Windows 10x64 Enterprise PC compa�vel para alto processamento  de imagens Monitor LCD TFT

UN 10 141.036,82            
1.410.368,17

150 422.573

MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ELETROQUÍMICO DE VARREDURA, AUMENTO
RESOLUÇÃO ATÉ 1/3  M, COMPONENTES COM ATÉ 2 ELETRODOS DE PLATINA,
OUTROS COMPONENTES COM ATÉ 2 ELETRODOS DE REFERÊNCIA, ADICIONAL
CONTROLE 3 POSIÇÕES

 UN 15 362,50                     
5.437,50

151 420.201

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 ó�ma
estabilidade; Esta�va em metal com comandos para focalização macrométrica; pintura eletrostá�ca de alta durabilidade; duplo sistema de
iluminação;Diascópico(fluorescente):5 Wa�s; Episcópico (dicróico): 6 V/15 wa�s; 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; Obje�vas de 2x-4x; Distância interpupilar entre
51 e 75mm; Distância de trabalho: 57mm.

UN 27 2.972,64                  
80.261,28

152 427.014

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

 UN 55 3.452,88                
189.908,40

153 440.806
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/
OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM
LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA , ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30

"Microscópio Trinocular ó�ca infinita iluminação LED UN 60 4.990,00                
299.400,00

154 440.658
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULAR
ATÉ 16X, COMPONENTES C/ CâMERA DE VíDEO INTEGRADA, OUTROS
COMPONENTES C/ SAíDA USB, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45

 UN 20 6.544,61                
130.892,15

155 419.509
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/
OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA,
OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO

Esta�va Principal Do Microscópio �po: Especificações mínimas: Corpo Robusto E Estável, Com Sist De IlumPré Centrada Segundo Koeler, Com Lâmp 20W Em
Halog, Revólver Quádruplo Reverso, Subpla�na Porta Condensador, C/ Movim Ver�cal De 30 mm. Sist Ó�co Infinito Modelo CFI60, C/ Trat An�- Fungo, E
Aberrações Cromá�cas Esférica, Dist Focal 60mm. Tubo Binoc ou Trinoc Tp Siedentopf Mod TB, Aj Interpupilar Ajustável De 50 A 75 mm, Incl Ergon 30 Ou 180
Graus. Par De Oculares CFI 10x C/ Campo Amplo De 20 Mm , Com Aloj Para Re�culo De 27mm. Excl Sist De Focalização Macro C/ Ajuste De 12,7 Mm Por Rotação
E Micrométrico C/ Ajuste De 0,2 Mm Por Rotação E Leit Mín De 2 Mícron Pla�na Mecânica, Super�cie Retangular De 216 X 150 Mm C/ Charriot Graduado C/ Mov.
De Coaxial XY 78 X 54 Mm. Exclusivo Sistema De Re-Foco, Veloc Na Ro�na. Condensador De ABBE, P/ Campo Claro Com Diafragma De Íris. Filtro Azul, E Filtro
Difusor Incorporado A Base. Objet Planacrom. 4X N.A 0,10 W.D 30MM.Objet Planacrom. 10X N.A 0,25 W.D 7 MM. Objet Planacrom. De 40X N.A 0,65 W.D 0.65
MM C/Proteção Retrá�l. Objet Planacrom 100X N.A 1,25 W.D 0.23 MM C/ Proteção Retrá�l E Imersão A Óleo. Lâmpada 6V-20W.Tensão Bivolt

UN 30 16.719,92                
501.597,45

156 391.195 MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL LÁTEX, FINALIDADE
RCP, AUSCULTA E ENTUBAÇÃO NEONATAL, TIPO CUIDADOS UMBILICAIS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR MANUAL PULSO BRAQUIAL,
CORAÇÃO, INTESTINO, OUTROS COMPONENTES 2 PONTOS

 UN 5 4.647,30                  
23.236,50
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157 391.770

MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL SILICONE, FINALIDADE
MANEJO INTRA-UTERINO, PRÉ-NATAIS, INTRAPARTO, PÓS-, TIPO CAVIDA
PÉLVICA COM VÉRTICES E NÁDEGAS, APLICAÇÃO SIMULAÇÃO PARTO NORMAL
E CESARIANA, CARACTERÍSTICAS adicionais: placenta,prolapso,cordão
umbilical,manobra ritgen,, outros componentes: reves�mento abdômen, feto
masculino e feminino,, acessórios: maleta transporte

 UN 5 6.351,10                  
31.755,50

158 391.779

MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL SILICONE, FINALIDADE
PRÁTICA HIGIENE BUCAL E OUTRAS, TIPO MANEQUIM ADULTO, APLICAÇÃO
ACESSO INTRAVENOSO,INTRAMUSCULAR,SUBCUTÂNEA,OSTOM I,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS  lavagem gástrica e vaginal,cateterização,exame
pró, acessórios: olhos móveis, rcp

MANEQUIM ADULTO, APLICAÇÃO ACESSO INTRAVENOSO,INTRAMUSCULAR,SUBCUTÂNEA, OSTOMI, LAVAGEM GÁSTRICA, VAGINAL, RCP... UN 6 6.030,35                  
36.182,07

159 097.330 MODELOS ANATOMICOS PARA FINS DIDATICOS

Modelo anatômico para fins didá�cos. 
Manequim para treinamento em Ressuscitação Neonatal. 
Modelo de um recém-nascido nos primeiros dez minutos de vida e avaliação clínica natural,   para treinar as necessidades específicas de neonatos e para
sa�sfazer os requisitos do curso em treinamento no Programa de Ressuscitação Neonatal (NRP). 
Um recém nascido a termo (40 sememanas.), medindo 53 cm e pesando aprox. 3,0Kg. 
Acompanham o Produto: 
Manequim de corpo inteiro, 
Kit Modulo de Meconim
Reposições de Cordão Umbilical 
1 Simulador de Sangue 
1 Lubrificador 
Sabão Líquido 
Talco 
Ves�mentas 
Um manual de uso em CD

UN 10 19.008,67                
190.086,67

160 446.315

MÓDULO INCLUSÃO TECIDO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMÁVE L, COMPONENTES C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, CAPACIDADE
ATÉ 100 CASSETES, ADICIONAL C/ BANDEJA EXPURGO, ALARMES, SEGURANÇA
C/ SISTEMA sistema segurança falta energia, volume câmara: reservatório
parafina até 5 l, controle de temperatura: controle temperatura até 70 °c

MÓDULO CENTRAL 
• Voltagem: 100~240 V / 50-60 Hz; • Corrente Máxima de Entrada: 127 V =  8,31 A e 220 V = 4,50 A; • Potência: 1160 W; • Fusível: Ø5x20mm, corrente 10A (127
V e 220 V); 
• Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando a�nge 100 °C.  Desligamento geral do Equipamento. Rearme automá�co abaixo de 95 °C; 
• Modo de Operação: Con�nuo; • Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0; 
• Capacidade: até 4 litros de parafina; • Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90ºC com variação de até +- 2ºC através de Sistema Digital de
Monitoramento; • Altura: 280 mm; • Largura: 630 mm; • Comprimento: 590 mm; 
• Gavetas; • Altura: 25 mm; • Largura: 110 mm; • Comprimento: 110 mm;• Peso Líquido: 24 Kg; • Peso Bruto: 42 Kg; • Dimensões externas da embalagem: 630
mm x 600 mm x 310 mm; • Produto Classe I conforme a IEC 61010; • Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Dire�va 98/37. 
MÓDULO REFRIGERADO 
• Voltagem: 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra); • Corrente Máxima de
Entrada: 127 V = 1,51 A e 220 V = 0,74 A; • Potência: 211 W; • Fusível: Ø5x20mm, corrente 10 A (127 V e 220 V); • Protetor Térmico: Desarme para alta
temperatura quando a�nge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automá�co abaixo de 95 °C; • Modo de Operação: Con�nuo; • Proteção Contra
Penetração Nociva de Água: IPX0; • Capacidade: 100 Cassetes Plás�cos ou 80 Blocos de Parafina; • Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até -15
°C com variação de até +- 2 ºC; 
• Altura: 280 mm; • Largura: 470 mm; • Profundidade: 60 mm; • Peso Líquido: 18 kg; 
• Peso Bruto: 22 kg; • Dimensões externas da embalagem: 680 mm x 610 mm x 420 mm; 
• Produto Classe I conforme a IEC 61010; • Produto atende a Norma IEC 61010-2010 e a Dire�va 98/37. 
MÓDULO AQUECIDO 
• Voltagem: 127 V ou 220 V / 50-60 Hz (Opcional – não possui chave seletora. Escolha de voltagem deve ser feita no ato da compra); • Corrente Máxima de
Entrada: 127 V = 1,02 A e 220 V = 0,50 A; • Potência: 143 W; • Fusível: Ø5x20mm, corrente 6,3A (127 V e 220 V); • Protetor Térmico: Desarme para alta
temperatura quando a�nge 100 °C. Desligamento geral do Equipamento. Rearme automá�co abaixo de 95 °C; • Modo de Operação: Con�nuo; • Proteção Contra
Penetração Nociva de Água: IPX0; 
• Capacidade: 200 Cassetes ou 140 Base Molds; • Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90ºC com variação de até +- 2ºC através de Sistema
Digital de Monitoramento; • Altura: 280 mm; • Largura: 610 mm; • Comprimento: 360 mm; 
• Dimensão da Cuba: o Comprimento: 200 mm; o Largura: 300 mm; o Altura: 40 mm. 
• Peso Líquido: 8 kg; • Peso Bruto: 11 kg; • Dimensões externas da embalagem: 670 mm x 440 mm x 380 mm; • Produto Classe I conforme a IEC 61010; • Produto
atende a Norma IEC 61010-2010 e a Dire�va 98/37. ACESSÓRIOS • Acompanha conjunto de acessórios para inclusão composta de:  o 01 Lupa; o 01 Peneira
reserva; o 01 Pedal de acionamento.

UN 4 36.666,67                
146.666,67

161 150.130 MOINHO

Moinho mul�-uso, TIPO mod: te-631/4, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  material, gabinete: em aço carbono com tratamento an�-corrosivo e pintura eletrostá�ca,
rotação: até 25.000 rpm, controle de rotação: analógico, motor: escova corrent con�nua, cuba: 350 ml em aço inox com sistema de refrig, moagem: por batelada,
temporizador: digital - program para até 99,59 minutos. Deslig automá�co ao término do tempo programado, segurança: que permite o giro da faca somente
quando a mesma es�ver no interior da cuba, dimensões: l=360 x p=410 x a=490 m, peso: 12 kg, pot: 500 wa�s, 220 volts, acompanha: - 02 fusíveis extra - manual
de instruções com termo de garan�a aplicação: u�lizado para moagem de rações, grãos, alimentos em geral e corre�vos fer�lizantes Moinho de rotor, mod: te-
651/2, material câmara de moagem: em aço cromado com 4 facas regul em aço especial de alta dureza e tratamento an�-oxidação, gabinete: em aço carbono
com tratamento an�-corrosivo e pintura eletrostá�ca, rotação: fixa em 1730 rpm, motor: indução 1 cv baixa rotação, rotor: �po ciclone em aço inox com três
pontos em contato, moagem: por fluxo con�nuo, capacidade de moagem: ±15 kg/hora (dependendo do material a ser moído), faca: 4 facas reguláveis em vnd,
segurança: permite o gir

UN 5 22.990,00                
114.950,00

162 405.388

MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR,
PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8
CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E memória,
componentes: alarmes,bateria, acessórios: completo com cabos e sensores

 UN 3 23.500,00                  
70.500,00

163 389.557

MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR,
TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600
MG/DL, TEMPO RESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES,
COMPONENTES COM LANCETAS, TIRAS, acessórios: lancetador, solução
controle

 UN 10 258,33                     
2.583,33

164 067.601 MULTIMETRO MULTÍMETRO TRUE-RMS. 
- Tensão máxima entre qualquer terminal e a terra: 600 V; 

UN 50 1.348,54                  
67.427,17
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- Proteção contra picos: Pico de 6 kV, de acordo com IEC 61010-1 600 V CAT III, grau de poluição 2; 
- Visor: Digital / 6.000 contagens, atualização 4 vezes por segundo; 
- Gráfico de barras: 33 segmentos, atualização 32 vezes por segundo; 
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a +50 °C; 
- Temperatura de armazenamento: -40 °C a +60 °C; 
- Tipo de pilha: Alcalina de 9 volts, NEDA 1604A/ IEC 6LR61; 
- Vida ú�l da bateria: 400 horas �picas, sem retroiluminação. 
- Itens inclusos: Holster protetor; Bateria 9 V instalada; Conjunto de cabos de teste de silicone 4 mm; Manual do u�lizador. 
- Garan�a: 3 anos.

165 235.148

MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A,
CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 32 OHMS, FREQUÊNCIA 32 KHZ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE
DIODO/

 UN 8 281,33                     
2.250,67

166 330.967
MULTÍMETRO, TENSÃO AC 600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 20 MOHM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESTE CONTINUIDADE E DIODO, TENSÃO DC 600
V, TIPO DIGITAL, TEMPERATURA 750  C

MULTÍMETRO DIGITAL 4 1/2 DIGITOS 
Display LCD/Contagem 4 1/2 Dígitos/ 20000 Tensão DC 200m/2/20/200/1000V 
Tensão AC 2/20/200/750V  Corrente DC 200μ/2m/20m/200m/2/20A Corrente AC 20m/200m/20A 
Resistência 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ Capacitância 20n/200n/2μ/20μ/200µ/2000µF
Frequência 10/100/1k/10k/100k/1M/20MHz Condutância 0,1~100nS 
Mudança de Faixa Manual Precisão Básica 0,05% Categoria de Segurança CAT III 600V 
Alimentação 1 x 9V Dimensões (mm)/Peso (g) 186x91x39/300 Garan�a 12 meses

UN 33 359,98                  
11.879,18

167 266.180 MULTÍMETRO, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A,
RESISTÊNCIA 10, TIPO DIGITAL Mul�metro Digital UN 6 300,00                     

1.800,00

168 240.551

MULTÍMETRO, TENSÃO AC/CD 1000 V, CORRENTE DC 10 A, CORRENTE AC 10 A,
RESISTÊNCIA 50 OHMS, FREQUÊNCIA 5 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TRUE RMS/ CATEGORIA III/ PRECISÃO BÁSICA DE, CAPACITÂNCIA 5000 UF,
TEMPERATURA-50 C A

Mul�metro Digital com display LCD,  medidor de indutância e fusível de autorrestauração (ma). UN 60 309,66                  
18.579,80

169 294.888

NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL ESTRUTURA MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO
ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO
105 CM, LARGURA 49 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS  lâmpadas fluorescentes,
tensão alimentação: 110 v, aplicação: c, 3 corpos p, fixação em parede,
caracterís�cas adicionais: prendedor radiografia no corpo,tecla liga,desliga

NEGATOSCÓPIO 03 CORPOS : LÂMPADAS LED.  COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. Em chapa de aço tratado e pintado, iluminado por placas de LEDs.
Potência mínima de 10W por corpo. Acendimento através de interruptor individual e Dimmer para ajuste da intensidade luminosa. Pparte frontal em acrílico
translúcido branco leitoso, iluminação homogênea e uniforme. Sistema de fixação de filmes através de sistema prendo-grav, ori�cios traseiros para fixação com
buchas e parafusos.

UN 10 4.729,13                  
47.291,33

170 272.008

OFTALMOSCÓPIO, TIPO AÇO INOX, TIPO LUZ LUZ ANÉTRICA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO DE
LENTES DE +/- 0,5 A +/- 20 DPT, APLICAÇÃO DIAFRAGMA C/ 2 TAMANHOS,
COMPONENTES E OTOSCÓPIO C/ CABEÇA_C, lâmpada,regulador de luz,
adicionais: visor móvel, 5 espéculos reu�lizáveis

 UN 3 2.795,50                     
8.386,50

171 441.983
OXÍMETRO, TIPO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA
MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24
H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

Oxímetro de dedo. Tipo de visor: Visor OLED. Fonte de alimentação: 1.5V (tamanho AAA) pilhas alcalinas × 2 Tensão de alimentação: 2.7V~3.3V. C. Corrente
Operacional: ≤40mA. Parâmetros de Especificação da SpO2 Faixa de Medição: 35%~99% Precisão: ±2% (ao longo de 75%~99%) ±3% (ao longo de 50%~75%).
Especificações de Parâmetros de Freqüência de Pulso: 30bpm—240bpm Precisão: ±2bpm ou ±2% (o que for mais alto). Parâmetros de Especificação da Taxa de
perfusão do Sangue Faixa de Medição: 0.2%~20% Precisão: ±0.1% (ao longo de 0.2%~2%) ±1% (ao longo de 2%~ 10%) ±2% (ao longo de 10%~20%).  Resistência à
interferência de luz ambiente: A diferença entre o valor de SpO2 medido em condições de luz natural interior e em uma sala escura é menor que ±1 %.
Resistência à interferência de luzes ar�ficiais: Os valores de SpO2 e da freqüência do pulso podem ser precisamente medidas pelo simulador de saturação de
oxigênio. Dimensões: 66 mm (L) × 36 mm (W) × 33 mm (H) 7 PM100C Peso Líquido: 60g (incluindo as baterias).

UN 10 738,99                     
7.389,90

172 038.512 OZONIZADOR DE AGUA

Com as seguintes especificações mínimas: 
Produção de ozônio: 500 mg/h 
Fonte de alimentação: 110v/220v/12v 
Consumo de energia: 18w 
Tempo de operação máxima: 30 minutos por uso 
Função de controlador de tempo: 5,10, 15,20, 25,30,60 min 
Tamanho: 240x170x70 milímetros 
Itens inclusos: 
1 Gerador De Ozônio 500mg/h 
1 Mangueira de silicone 
2 pedras porosas

UN 5 582,00                     
2.910,00

173 070.793 PAQUIMETRO DIGITAL

Paquímetro Universal Digital 6” 01,0004 . Instrumento de Metrologia usado para medir com precisão as dimensões de objetos e partes de objetos como
parafusos, porcas, anéis, tubos, diâmetros, encaixes, entre outros. Paquímetro Digital para realizar medições internas, externas, de profundidade e de altura.
Ideal para leituras rápidas e precisas. 
- Fabricado em Aço inox 
- Com estojo para armazenagem 
- Acompanha uma pilha extra 
- Visor com dígitos grandes 
- Tecla de conversão de milímetro para polegada 
- Pode ser zerado em qualquer ponto 
Caracterís�cas técnicas 
- Paquímetro Digital 150mm - 6" 
- Código: 01,0004 
- Exa�dão: ± 0,02 mm 
- Resolução: 0,01 mm 
- Material: Aço inoxidável

UN 5 282,53                     
1.412,64

174 455.991
PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01 MM,
PRECISÃO +/ - 0,02 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA
PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CAPACIDADE 200 MM

 UN 5 283,07                     
1.415,36

175 218.322 PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01 MM,
PRECISÃO +/ - 0,02 MM, LEITURA 7,50 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO

Medidas internas e externas, botão zerar, bateri resolução 0,01, precisão +/- 0,02. UN 17 375,33                     
6.380,67
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EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50
V, CAPACIDADE 150 MM, CARACTERÍSTICAS  adicionais: botão liga-desliga

176 218.323

PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01 MM,
PRECISÃO +/ - 0,02 MM, LEITURA 7,50 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO
EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50
V, CAPACIDADE 200 MM, CARACTERÍSTICAS adicionais: botão liga-desliga

 UN 15 317,67                     
4.765,10

177 150.135 PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Paquímetro Universal Guias Reves�das Titânio 150mm 0,05mm . Com parafuso de fixação e guias reves�das de Titânio Especificações mínimas: Com medidor de
profundidade,  Cursor temperado e impulsor fabricados em aço inoxidável. Escala principal e nônio com acabamento cromado. Faces de medição lapidadas.
Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação Graduação:S uperior 1/128” Inferior 0,05 mm 
Exa�dão ± 0,05 mm  Comprimento do Bico 40 mm Peso 140 g 

UN 37 290,16                  
10.736,04

178 275.451 PAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 150 MM-
6", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6"  UN 20 178,33                     

3.566,67

179 394.562
PAQUÍMETRO - USO MÉDICO, TIPO PORTÁTIL, EM ALUMÍNIO ANODIZADO,
MODELO RESOLUÇÃO EM MM, FAIXA MÍNIMA DE LEITURA 0/550MM,
ADICIONAIS MANUAL DO USUÁRIO E ESTOJO ANTI-CHOQUE

Paquímetro de alumínio, 60 cm, um seguimento de alumpinio com dois blocos de nylon (1 fixo e 1 deslizável). Duas ponteiras "em L" meta´licas que especificam
os pontos extremos dos seguimentos medidos UN 7 500,00                     

3.500,00

180 113.271 PEAGAMETRO
Suporte dos eletrodos com plataforma e braços telescópios; 
Com fonte de alimentação, eletrodo combinado para pH, 100 mL buffer ph 9,18, 100 mL de buffer para 6,86, 100 mL de solução 
buffer pH 4,01, 100 mL de solução de repouso, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções.

UN 10 2.684,56                  
26.845,55

181 224.830
PEAGÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, QUANTIDADE PONTAS CALIBRAGEM 3 UN, TIPO
ALIMENTAÇÃO BATERIA, ACIDEZ 0 A 14 PH, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 1.999
MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100  C

 UN 15 1.339,94                  
20.099,10

182 227.218

PEAGÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, CARGA
ELÉTRICA MÁXIMA 1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100  C,
LARGURA 300 MM, ALTURA 67 MM, PROFUNDIDADE 262 MM, PESO 600 G,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 117/220 V, FAIXA

Faixa medição -2,000 a 16,000, resolução 0,1, precisão -0,2 a 0,2, compensação temperatura 0 a 100¨c (automá�ca)/25¨c (fixa), acessórios eletrodo combinado
ph/sonda temperatura/, opcionais solução tampão ph4/ph7/ph9/solução regeneração, aplicação medição ph, caracterís�cas adicionais digital/saída serial
conexação impressora serial

UN 6 3.355,48                  
20.132,88

183 435.336 PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO MOTOR,
APLICAÇÃO DIGITALIZADOR AGFA HEALTHCARE

Scanner de placa de fósforo indicado para digitalizar imagens da arcada dentária intra e extra oral através da leitura das placas de fósforo, com a finalidade de
transferí-las e visualizá-las em um computador, com as seguintes especificações mínimas: 
- Tensão de alimentação: 100 a 240V± 10% 50/60Hz. 
- Corrente de alimentação - 2A Máximo. 
- Fonte de alimentação de 24V. 
- Faixa de resolução: Horizontal - 10 a 12 (Ip/mm) Ver�cal - 10 a 18 (Ip/mm). 
- Emissão de calor - <40W Leitura. 
- Intra-oral: 2 posições Condições ambientais para operação. 
- Temperatura 10 a 40ºC. 
- Umidade 5 a 95% um. rela�va Condições ambientais p/ armazenagem e transporte. 
-Temperatura 10 a 54ºC. 
- Umidade 5 a 95% (sem condensação).

UN 5 29.500,00                
147.500,00

184 461.679
PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO 1 CÂMERA, APLICAÇÃO 1 PARA
MICROSCÓPIO ÓPTICO, COMPONENTES 1 COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 RESOLUÇÃO CERCA DE 3 MEGAPIXEL

 UN 6 4.453,67                  
26.722,00

185 462.262
PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIA, TIPO PAR DE RECEPTORES GNSS L1/L2,
USO PARA RASTREAR SINAIS DE SATÉLITES: GPS, GLONASS,S, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 2GB MEMÓRIA INTERNA, MÍNIMO DE 200 CANAIS, BLUETOOth

 UN 2 124.333,33                
248.666,67

186 446.210

PROCESSADOR DE TECIDO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, PROGRAMÁVEL,
COMPONENTES C/ VISOR E PAINEL CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 150 CASSETES,
ADICIONAL C/ BANDEJA EXPURGO, ALARMES, SEGURANÇA C/ SISTEMA
SEGURANÇA FALTA ENERGIA, VOLUME CÂMARA  reservatório parafina até 2 l,
controle temperatura: controle temperatura até 70 °c

• Voltagem: 100~240 V / 50-60 Hz; • Corrente Máxima de Entrada: 127 V = 2,97 A e 220 V = 1,80 A; 
• Potência: 415 W; • Fusível: Ø5x20mm, corrente 10A (127 V e 220 V); • Protetor Térmico: Desarme para alta temperatura quando a�nge 100 °C. Desligamento
geral do Equipamento. Rearme automá�co abaixo de 95 °C; • Modo de Operação: Con�nuo; • Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IPX0; • Capacidade: 1
litro de reagente ou parafina por Becker e até 70 cassetes por cesto; • Controle de Temperatura: De Temperatura Ambiente até 90ºC com variação de até +- 2ºC
através de Termostato Digital; • Dimensões aproximadas: Diâmetro do Chapéu: 680 mm; • Diâmetro Externo Total: 760 mm; • Comprimento da Base: 650 mm; •
Largura da Base: 460 mm; • Altura total do Equipamento: 670 mm;   • Produto Classe I conforme a IEC 61010; • Produto que atenda às  Normaa IEC 61010-2010 e
a Dire�va 98/37. Acessórios • 01 Manual de Instruções; • 01 Cer�ficado de Garan�a; 
• 02 Cestos de aço inox com capacidade para 70 cassetes cada; • 10 recipientes de vidro com tarja fosca para iden�ficação dos banhos para reagentes químicos e
01 reserva; • 02 Canecas de parafina; • 01 Nobreak; • 500 Cassetes.

UN 3 39.966,67                
119.900,00

187 441.767

REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY ANALÓGICO,
APLICAÇÃO P/ DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 35 % BRIX,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA
AUTOMÁTICA

 UN 2 402,50                        
805,00

188 445.017

REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY DIGITAL, FAIXA
MEDIÇÃO ATÉ 50 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3300 A 1.4100 ND,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA
AUTOMÁTICA

REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO MANUAL, COMPRIMENTO 175 MM, PESO 230 G, APLICAÇÃO LABORATORIAL, DIÂMETRO 30 MM, FAIXA ESCALA 0 A 32 PER
BRIX, USO DETERMINAÇÃO TEOR DE AÇÚCAR E CALDO DE CANA. UN 6 542,43                     

3.254,55

189 457.795 REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY DIGITAL, FAIXA
MEDIÇÃO ATÉ 95 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3000 A 1.6000 IR

Aparelho digital para alimentos, super�cie de medição em aço inoxidável, bivolt. - Especificações - Refracto 30PX - o refratômetro portá�l de ro�na 
Variação de medição BRIX  0 - 100 Brix%; resolu�on: 0.1 Brix%; accuracy +/- 0.2 Brix% 
Precisão  +/- 0,0005 Faixa de medição  1,32 – 1,50; resolução: 0.0001 
Faixa de temperatura  10 - 40°; resolução: 0,1°; exibição em: °C ou °F 
Número (s) do material  51324650 Caracterís�cas e bene�cios 
Prisma de vidro   Refracto determina o índice refra�vo usando o método de reflexão total. O prisma de vidro da célula de medição é re�do por um anel de aço
inoxidável. 
Refracto mede corretamente até mesmo amostras escuras. Você não precisa mais confiar em leituras propensas a erros de transições de escuro/claro, como
ocorre com instrumentos ó�cos. Compensação de temperatura
 O índice refra�vo de uma amostra depende da temperatura. Durante a medição, o Refracto determina a temperatura e então corrige o índice refra�vo para uma
temperatura padrão de 20 °C ou qualquer outra temperatura que o usuário definir.

UN 4 18.089,59                  
72.358,36

190 315.242

RELÓGIO COMPARADOR, TIPO MECÂNICO, DIÂMETRO MOSTRADOR 57 MM,
GRADUAÇÃO MOSTRADOR 0 A 200, RESOLUÇÃO 0,001 MM, DIÂMETRO HASTE
8 MM, REFERÊNCIA 3025- 257, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURSO TOTAL
1MM, 1 VOLTA 0,2MM, ENGRENAGENS EM aço

RELÓGIOS (PORTÁTEIS PARA SALAS DE ATENDIMENTO): Tamanho aproximado: 0,12 cm x 0,12 cm. UN 10 250,00                     
2.500,00
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191 235.374 RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL COM TERMOPAR, TIPO DISPLAY
LCD, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 108 MM, COMPRIMENTO 58 MM,
ESPESSURA 15 MM, PESO 100 G, FAIXA TEMPERATURA INTERNA 0 A-50  C,
FAIXA TEMPERATURA EXTERNA-50 A-70

 UN 15 204,67                     
3.070,00

192 311.938

SIMULADOR EQUIPAMENTO SAÚDE, TIPO USO TREINAMENTO DESFIBRILADOR
EXTERNO SEMI- AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO GUIA REFERÊNCIA,GUIA
USUÁRIO,SOFTWARE, COMPONENTES MEMÓRIA 10 CENÁRIOS PRÉ-
CONFIGURADOS+3 ADCIONAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS saída
serial,ajuste volume,comando voz português, outros componentes: máx.2
kg,,par pás adesivas adulto e pediátrico, acessórios: controle
remoto,carregador pilhas,bateria,c,pilhas, �po embalagem: maleta transporte

 UN 2 2.449,67                     
4.899,34

193 414.909
SISTEMA ELETROFORESE, TIPO HORIZONTAL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO
COMPLETO, COMPONENTES COM PLACAS, PENTES, ESPAÇADORES, OUTROS
COMPONENTES SUPORTES, TAMPAS, CUBAS, ADICIONAL ATÉ 20 POÇOS

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, 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).

UN 2 11.960,94                  
23.921,87

194 108.774 SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTER / SONDA ( GPS )
Portá�l, com as caracterís�cas:  Mapa de base mundial; Tela de 2,2" com 65 mil cores, legível sob luz solar GPS e satélites GLONASS para um posicionamento mais
rápido 
Geocaching totalmente digital; 25 horas de vida ú�l da bateria com 2 pilhas AA.

UN 15 1.679,00                  
25.185,00

195 440.545

TERMOCICLADOR, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/ GRADIENTE,
COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ MICROTUBOS, MICROPLACAS E TIRAS,
ADICIONAL CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 C, COMPONENTES VISOR
DIGITAL, C/ TELA SENSÍVEL AO TOQUE, OUTROS componentes: tampa aquecida,
aquecimento até 6°c,seg

 UN 4 25.566,67                
102.266,67

196 423.561

TERMOCICLADOR, TIPO TEMPO REAL, CAPACIDADE 96 POÇOS, AJUSTE C/
GRADIENTE, ATÉ 8 CANAIS, COMPONENTES C/ PAINEL DE CONTROLE,
MICROPROCESSADO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA,
AQUECIMENTO ATÉ 4 C/SEG, CARACTERÍSTICAS adicionais: compa�vel mínimo
c, sybr, fam, hex, vic, rox, cy5

 UN 2 41.158,49                  
82.316,99

197 431.223

TERMOCICLADOR, TIPO TEMPO REAL, CAPACIDADE 96 POÇOS, COMPONENTES
MICROPROCESSADO, OUTROS COMPONENTES TAMPA AQUECIDA,
AQUECIMENTO ATÉ 5,5 C/SEG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL
MÍNIMO C/ SYBR, FAM, VIC, ROX, CY5, CY 3

 UN 2 150.222,50                
300.445,00

198 369.959 TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTICANAL, DÍGITOS 8MM ALTURA  UN 2 1.225,00                     

2.450,00

199 425.845
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 7 305,00                     
2.135,00

200 252.291
TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, PRECISÃO 3 PER,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO DE TRANSPORTE E SOLUÇÃO DE
CALIBRAGEM

 UN 4 698,90                     
2.795,60

201 415.761
TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, PRECISÃO 3 PER,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATALOGGER INCORPORADO CAPACIDADE PARA
8.000 MEDIÇÕES

 UN 12 418,73                     
5.024,76

202 443.349
TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO PORTÁTIL, PRECISÃO MENOR 1
PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE 0,25 A 30M/S, VOLUME 0,002
A 3000M3/S

 UN 2 305,00                        
610,00

203 427.201
TERMOHIGRÔMETRO-ANEMÔMETRO, TIPO TERMOANEMÔMETRO PORTÁTIL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL LIQUIDO/0-60 C/32-140
F/BLACKLIGT H

 UN 2 945,00                     
1.890,00

204 464.619

TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA-40 C A 80   C,
RESOLUÇÃO 0,1% UR/ 0,1  C, APLICAÇÃO SISTEMA DE CONTROLE DE AR,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DATALOGGER, PRECISÃO: +/- 3% UR E +/-
0,8 C

 UN 20 909,04                  
18.180,80

205 434.296
TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA-50 A 70  C, FAIXA
MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 20 A 90 PER, RESOLUÇÃO 1%  C,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL/3 LEITURAS SIMULTÂNEAS

TERMOHIGRÔMETRO (REFERÊNCIA: HOBO U23-002 Pro v2). Cer�ficado de Calibração INMETRO. SENSOR DE TEMPERATURA: Faixa de operação: -40 ° a 70 °C;
Precisão: ± 0,21°C de 0 ° a 50°C); Resolução: 0,02 °C a 25 °C. 
SENSOR DE UMIDADE RELATIVA: Faixa de operação: 0-100% UR, -40 ° a 70 ° C; Precisão: ± 2,5% de 10% a 90% de umidade rela�va (�pica); Resolução: 0,05%; 
Tempo de Resposta: 5 minutos no ar em movimento 1 m / seg com tampa de proteção; Estabilidade (desvio): < 1% por ano �pico. 
LOGGER: Faixa de operação: -40 ° a 70 °C; Relógio em tempo real: ± 1 minuto por mês 0 ° a 50 ° C; Bateria: 1/2 AA, lí�o de 3,6V, subs�tuível pelo usuário; Duração
da bateria: 3 anos com 1 min. ou mais de intervalo de registro; Memória : 64k bytes. 
CABOS: Um cabo de PVC de 184cm; diâmetro do sensor 1 cm. 
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: A carcaça da eletrônica é equivalente a NEMA 6P; Unidades com sensores RH são equivalentes NEMA 4. 
MODOS DE LANÇAMENTO: Início Imediato; início atrasado. 
INTERVALO DE CRIAÇÃO DE LOG: taxa fixa ou vários intervalos, com até 8 intervalos e durações de registro definidos pelo usuário; intervalos de registro de 1
segundo a 18 horas. 
MODOS DE DESCARREGAMENTO: descarregamento durante o registro; parar e descarregar.

UN 25 1.526,63                  
38.165,67

206 373.874

TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V,
ALTURA 270 MM, COMPRIMENTO 68 MM, ESPESSURA 25 MM, FAIXA
TEMPERATURA-20 A 60 C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 10 A 95 PER,
RESOLUÇÃO 0,10  C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS  data logger, 7000 pontos,
sensor capaci�vo

 UN 15 2.955,21                  
44.328,11

207 235.443

TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA
110 MM, COMPRIMENTO 70 MM, ESPESSURA 20 MM, FAIXA TEMPERATURA-10
A 60  C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 10 A 99 PER, RESOLUÇÃO 0,10 
C, APLICAÇÃO  monitoramento temperatura e humidade

 UN 25 199,46                     
4.986,44

208 408.993 TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-10 C A +60 C  C, Termômetro para geladeira com indicação da temperatura máxima, mínima e do momento. Com sensor interno e externo. UN 18 84,14                     
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MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO
EXTENSOR DE 1,80 M, PRECISÃO +/- 1  C, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,5V
TAMANHO AAA

1.514,58

209 442.753 TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 C A 450 C  C,
APLICAÇÃO LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX

Termômetro Digital Culinário Tipo Espeto LCD -50°C a 300°C 
. Faixa de temperatura: -50ºC ~ 300°C (-58ºF ~ 572°F) 
Precisão da temperatura: ± 0,1° C (0,1° F) 
Fonte de alimentação: 1.5V 
Bateria modelo LR44(inclusa) 
Memória da úl�ma medida 
Sinalização de bateria fraca. 
Selecionável ° C e ° F 
Sonda em aço inox. 
Tamanho da haste: 146 mm.

UN 45 69,90                     
3.145,50

210 360.407
TESTADOR, CONECTORES RJ-45, BATERIA 9 V, APLICAÇÃO TESTADOR DE CABOS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E
CONEXÕES INTE R

Testador de Cabos Digital RJ11, RJ45, USB e BNC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tipo: Digital; Possuir LEDs de indicação: Verificação Straight (direto) e Crossover
(cruzado); Sem conexão e curto-circuito;  Bateria fraca; Terminação BNC: 25/50 Ohm; Aviso sonoro diferenciado; Alimentação: Bateria 9V (incluso); Medição de
con�nuidade de cabos RJ11, RJ45, USB, BNC; Estojo de proteção incluso;

UN 2 372,87                        
745,73

211 105.970 TRANSDUTOR LINEAR DE MEDIDA

Transdutor de deslocamento: Em ponte completa (Strain Gages), �po barra, com escala graduada. Faixas de medição (0 a 100mm); Não Linearidade: ±0,5% RO;
Histerese: ±0,5% RO; Repe�bilidade: ±0,3% RO ou menor; Tensão de saída: 1,5mV/V (30.001 x 10-6 strain) ±20%; Temperatura compensada: 0 a 50°C (não
condensado);  Efeito da temperatura no balanceamento do zero: ±0,05% RO/°C; Efeito da temperatura na saída: ±0,05%/°C;  Excitação recomendada: 1 a 4V
AC/DC; Resistência de entrada e saída: 120Ω ±3%;   Resposta de freqüência: DC a ±1,5Hz;· Cabo: integrado com 5 metros de cabo blindado com 4 condutores
Ø4mm, terminando em conector de 7 pinos.

UN 5 5.367,50                  
26.837,50

212 402.542
TRENA ELETRÔNICA, TIPO DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE
50 M, TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MEMÓRIAS
P/ARMAZENAMENTO DE MEDIDAS

Díodo laser: 635 nm, < 1 mW; Faixa de medição: 0,05 – 50,00; Classe de laser: 2; Precisão de medição, �pica: +/- 1,5¿mm; Faixa de medição da medição de
inclinações: 0 – 360° (4 x 90°); Precisão de medição (�pica): +/- 0,2°; Tempo de medição, �pico: < 0,5 s; Tempo de medição máx.: 4 s; Alimentação elétrica: 2 x 1,5
V LR03 (AAA); Disposi�vo de desconexão automá�ca: 5 min; Peso aprox.: 0.1 kg; Unidades de medição: mm/m; Capacidade da memória (valores): 30; Duração da
bateria, medições individuais, aprox.: 10,000; Duração da bateria, tempo de autonomia, aprox.: 2.5 h; Proteção contra pó e projeções de água: IP 54; Rosca do
tripé: 1/4"; INMETRO

UN 35 523,50                  
18.322,50

213 254.855

TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO DE 0 A 100 NTU,
RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU;, PRECISÃO 2%
NTU, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE

Ambiente de Armazenamento: -10°C ~ 50°C, RH < 80%. UN 6 2.350,00                  
14.100,00

214 024.910 VISCOSIMETRO O Viscosímetro Rotacional: instrumento com ampla u�lidade em medições de resistência de viscosidade e viscosidade absoluta de fluidos. Velocidade do rotor:
0,3 rpm, 0,6 rpm, 1,5 rpm, 3 rpm, 6rpm, 12 rpm, 30rpm, 60 rpm UN 2 14.760,33                  

29.520,67

                       
16.337.855,05

1.2. Em caso de divergência entre a Descrição CATMAT, e a Descrição Complementar, prevalece a Descrição Complementar para aceitação da proposta e entrega dos materiais.

1.3. Os itens 3, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 62, 63,  64, 68, 84, 85, 94, 103, 110, 11, 112, 113, 114,  115, 126, 129, 149, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 183, 185,  186, 195 e 197, são para AMPLA CONCORRÊNCIA.

1.4. Nos termos do art. 48, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 147/2014) e Ar�go 6º do Decreto nº 8538/2015, os demais itens  são  reservados  exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC n. 123/2006.

1.5. Conforme Ar�go 5º, do Decreto 8538/2015:  Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

1.6. O prazo de vigência da ATA é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura. (É vedada a prorrogação da ARP).

1.7. Em caso de haver órgãos par�cipantes na IRP:  O art. 6º do Decreto nº 7.892/13 preceitua que o órgão par�cipante deve encaminhar ao órgão gerenciador sua es�ma�va de consumo, local de entrega do objeto, O ETP,  e, quando couber, o cronograma
de contratação. Também ressalta que deve realizar pesquisa de mercado quando incluir novos itens ou novas localidades de entrega, desde que o gerenciador aceite as inclusões.

1.8. A análise técnica para aceitação ou não dos itens enviados pela pretensa UASG Par�cipante, considerará: 

1.8.1.  O funcionamento daquele mercado específico;

1.8.2. Ganho de economia de escala, com a conversão de objetos com descrição semelhante em um mesmo objeto; 

1.8.3. Objetos idên�cos para locais de entrega próximos devem ser somados num mesmo item licitatório, ou divididos em itens dis�ntos;

1.8.4. Objetos idên�cos para locais de entrega afastados deverão ser desdobrados;

1.8.5. Alterações na requisição mínima de algum item, por conta de demanda menor de algum órgão par�cipante.

1.9. O §1º do art. 4º do Decreto 7.892/2013 permite que o órgão gerenciador dispense de forma jus�ficada a divulgação da Intenção de Registro de Preços, sendo evidente que a existência de órgãos par�cipantes representa um mo�vo aparentemente
válido para tanto, já que com isso se está atendendo a finalidade da norma, de aproveitar uma licitação para mais de um órgão, em condições mais propícias de organização dos trabalhos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Jus�fica�va e obje�vo da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares ETP Digital 33/2020, apêndice deste Termo de Referência; doc SEI 2212523. (Instrução Norma�va SEGES/ME nº 40, de 22 de
maio de 2020 dispõe sobre a obrigatoriedade, salvo as exceções do seu ar�go 8º, de elaboração de Estudos Técnicos Preliminares "para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional", no âmbito do âmbito do sistema ETP Digital, disponibilizado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocra�zação, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.)

2.2. As jus�fica�vas da aquisição, conforme o disposto no Ar�go 15, § 7º, II da Lei n.º 8666/93, estão resumidamente definidas abaixo conforme a unidade requisitante, sendo apresentados os documentos de formalização de demanda nos Documentos
SEI: 2172366,  2172368, 2172372, 2172378, 2172381, 2172382, 2172383, 2172384, 2172385, 2172389, 2172391, 2172394, 2172397, 2172400, 2172402, 2172406, 2178639, 2179982, 2182861,

 2183719, 

2.2.1. AGECOM:  As aquisições jus�ficam-se para  para fazer medições durante pequenos reparos e manutenções, que são feitas periodicamente em alguns equipamentos elétricos e eletrônicos da emissora. 

2.2.2. CPAN: Os materiais solicitados são necessários para as tarefas laboratoriais, entre outras a�vidades de pesquisa, ensino e extensão, nos laboratórios de gené�ca, herbário e de zoologia do CPAN- Equipamentos de ponta: Fotodocumentador,
Lavadora de Laboratório, Microscópio de análise de fluorescência inver�do. Balanças e Termohigrômetro.

2.2.3. CPAQ: As quan�dades foram levantadas para atender o CPAQ pelo período de um ano.  Tal solicitação se faz necessária para a execução de a�vidades prá�cas que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. A presente solicitação do laboratório de
Cartografia e Topografia do Campus de Aquidauana, tem como obje�vo atender as necessidades de demanda dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia e dos cursos de Graduação e pós Graduação do Campus de Aquidauana, através das a�vidades
de ensino e dos projetos de ensino, pesquisa e extensão e concomitantemente as a�vidades prá�cas desenvolvidas no laboratório e na a�vidade de campo inseridas nas disciplinas dos cursos do Campus. (LAB CARTOP)

2.2.4. CPTL: A Balança de precisão está sendo solicitada como material de suporte para as aulas prá�cas das disciplinas de química tecnológica e química geral do curso de Engenharia de Produção. O forno mufla está sendo solicitado com o fim de analises
químicas mais precisas de amostras biológicas, inorgânicas e de solos, a fim de dar suporte para projetos de pesquisas relacionados as áreas da Engenharias que envolvem a química tecnológica, química e �sica de materiais. O material também poderá ser ú�l
para outros cursos como a pós de geografia que também precisa realizar analiser de composição química de solos.  Setor de Geografia (CPTL): A aquisição destes equipamentos pode contribuir para consolidação dos programas de pós graduação em geografia
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(mestrado e doutorado) do CPTL, além do fortalecimento da graduação em geografia e áreas afins no campus.  o curso de geografia conta com os cursos de licenciatura e bacharelado além da sua pós. na área da pesquisa tem a contribuir com os projetos de
pesquisas desenvolvidos pelos seu docentes, tecnicos e discentes, contribuindo assim também nos projetos de extensão do curso, auxiliando na disseminação do conhecimento para a sociedade civil. Item: 25.461-pela necessidade de acomodar a balança já
existente no laboratório; 43.192-atender a demanda crescente no laboratório; 442.994-atender a demanda do laboratório; 415.761-aumentar a quan�dade de equipamentos já existentes para o monitoramento das "ilhas de calor" no municipio; 25.891-o
laboratorio não conta com nenhum deste equipamento que tem importância no monitoramento ambiental; 25.828-equipamento de baixo custo, porém os laboratórios não possuem, importante para que demonstre aos alunos como medir a pluviosidade, além
de atender pesquisas em campo; 136.336-auxilio em pesquisas quem tem o intuito de observar a vegetação, se a mesma se encontra saudável ou não, além de assim ser possível mapear o comportamento espectral de uma especie vegetal em imagens de satélite;
21.059-atender as pesquisas do laboratório, além de auxiliar em aulas prá�cas do curso de bacharelado em geografia; 102.867-equipamento importante para as aulas de graduação na disciplina de topografia (LABCGEO, LA SER, LAGEPE).

2.2.5. INBIO: Os materiais solicitados serão des�nados a atender aos laboratórios dos cursos vinculados ao  Ins�tuto de Biociências, que desenvolve as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão. O material é necessário devido à manutenção e ofertas de
disciplinas das aulas prá�cas do INBIO, a não aquisição implicará na perda da qualidade do ensino, visto que se tratam de a�vidades prá�cas de laboratório. As demais aplicações dos materiais encontram-se descritas no documento SEI  2172381 E 2172382. 

2.2.6. BIOTÉRIO: Os materiais solicitados pelo Biotério-UT serão u�lizados para o Controle MICRO AMBIENTAL e na ro�na de manejo dos animais das colonias man�dads neste setor, atendendo as Normas do CONCEA, nas áreas de Criação, Reprodução
Assis�da e Experimentação.

2.2.7. CPNA: Os equipamentos solicitados (paquímetros, micrômetro e peagômetro) são para o Laboratório de Química do Câmpus de Nova Andradina - CPNA, que está sendo implementado para atender ao Curso de Engenharia de Produção da Unidade,
bem como os equipamentos: (banho termostá�co, estufa de laboratório, forno mufla, manta aquecedora). 

2.2.8. FACOM: Os materiais e equipamentos serão u�lizados em laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. Alguns itens são u�lizados em aulas que atendem outros cursos, sendo itens indispensaveis ao ensino de algumas disciplinas. O PDU da Unidade
contempla o incen�vo e reforço das a�vidades desenvolvidas nos diversos laboratórios existentes na Facom. Esta aquisição está em consonância com as metas e ações constantes no Plano de Desenvolvimento da Facom e Plano de Desenvolvimento Ins�tucional
da UFMS.

2.2.9. INFI: Prover infraestrutura de equipamentos laboratóriais e caracterização  para o desenvolvimento de pesquisas em ciência dos materiais para os Laboratórios de Pesquisa: Nanomateriais e Nanotecnologia Aplicada (LNNA),  Catálise e Materiais 
Funcionais,  Óp�ca e Fotônica,  Aplicações em Fotocatálise e Eletrocatálise (LAFECAT), Laboratório de Modelagem Computacional em Física, Microscopia de Força Atômica, Mul�Lam (Microscopia Eletrônica de Varredura Análises Térmicas, Mul�usuários)
envolvendo 19 professores pesquisadores, 1 DCR, 27 doutorandos, 19 mestrandos, 30 iniciações cien�ficas, e em média 200 atendimentos externos (Mul�Lam). Também visa subs�tuição de equipamentos para aulas didá�cas experimentais nos Laboratórios
Didá�cos de Física (5 laboratórios e 1200 estudantes atendidos). Os equipamentos previstos neste Termo de Referência serão u�lizados no Labortório de Pesquisa Microscopia de Força Atômica -INFI, Secretaria Administra�va e Secretaria Pedagógica, Salas de
Coordenação de Cursos, Laboratórios Didá�cos de Física, Salas de Aula e Salas Mul�usuários, Laboratório de Modelagem  Computacional em Física.

2.2.10. FAODO: Os equipamentos a serem adquiridos são u�lizados para: deionização e purificação de água, necessária para funcionamento de demais equipamentos do Laboratório de Pesquisa, bem como na esterilização de instrumentais.,  análise da
arcada dentária, parecer e devido encaminhamento para cada especialidade de tratamento, por isso é ideal ter um aparelho de raios x para cada clínica odontológica. , esterilização e higienização de vidrarias e utensílios reu�lizáveis do Laboratório de Patologia
Bucal, evitar sujeira e poeira na u�lização dos motores de polimento do Laboratório de Prótese, bem como proteção das vias respiratórias dos proté�cos, revelação de filmes odontológicos periapicais. Ideal é ter ao menos uma por cada câmara escura da Faodo,
des�ladores: u�lizados em diversos equipos odontológicos das clínicas bem como em autoclaves de esterilização a vapor para eliminação de contaminantes dissolvidos na água, como metais pesados e toxinas, fotopolimerização de resinas compostas, ionômeros
e adesivos, sessões de clareamento dental a base de peróxido de hidrogênio e colagem de brackets e acessórios ortodôn�cos, laser terapêu�co: promover alívio das dores agudas e crônicas, promovendo a analgesia imediata e temporária. Apresenta também,
ação em processos inflamatórios, acelera a cicatrização e reparo de lesões teciduais,  dentre outros procendimentos no ensino  e atendimento odontológico. O Centrinho atende um grande número de pacientes portadores de necessidades especiais, por isso a
importância da Faodo possuir uma cadeira de rodas para garan�r a acessibilidade quando necessária.

2.2.11. CPCS: Estação Total é um instrumento eletrônico u�lizado para medir ângulos e distâncias em ambiente de campo, fundamental para a docência em várias disciplinas dos cursos de graduação em Agronomia e em Engenharia Florestal no Campus de
Chapadão do Sul (CPCS). A ausência deste equipamento não permite que nossos acadêmicos tenham uma boa formação em áreas importantes destes cursos, como Topografia, Georreferenciamento, Cartografia, Construções Rurais, entre outras. Estas áreas
passaram por expressivas mudanças tecnológicas nos úl�mos anos, com o uso de equipamentos que hoje o CPCS não dispõe, entre eles a Estação Total. Atualmente, o CPCS u�liza aparelhos ultrapassados para o ensino nestas áreas, como teodolitos, trenas e
réguas, que não são mais u�lizados atualmente na prá�ca, estando, portanto, incompa�vel com o cenário que os futuros profissionais formados em ciências agrárias irão encontrar no mercado de trabalho. Antena GNSS é um equipamento imprescindível em
sistemas de georreferenciamentos e em levantamentos topográficos. Este equipamento é capaz de efetuar levantamentos de dados e locações cinemá�cas em tempo real, tornando-se fundamental para a docência em várias disciplinas dos cursos de graduação
em Agronomia e em Engenharia Florestal no Campus de Chapadão do Sul (CPCS), como Topografia, Georreferenciamento, Cartografia e Sistema de Gerenciamento Geográfico, entre outras. Atualmente o CPCS não possui de nenhum equipamento para auxiliar na
obtenção de dados precisos de locações em tempo real. O uso de equipamentos GNSS é uma realidade no campo prá�co das ciências agrárias e a ausência destes na ins�tuição não possibilita uma formação adequada dos nossos alunos para atender ao mercado
de trabalho. Diante do expostos, solicitamos gen�lmente a aquisição de apenas 2 pares deste equipamento, considerando o seu alto custo de aquisição e considerando, ainda, a entrada de 100 alunos por ano nos cursos de graduação em Agronomia e em
Engenharia Florestal no CPCS. Analisador de eficiência vegetal Porômetro compacto com um fluorômetro é um sensor ó�co portá�l que mede, além do teor de clorofila, o conteúdo de flavonóides, antocianina, entre outras substâncias polifenóis, diretamente na
epiderme das folhas, em tempo real e de maneira não destru�va. Este equipamento permite uma medição rápida, simples e não destru�va das amostras. Não necessita de reagentes químicos, nem de calibração ou ajustes, assim como não é necessária a
preparação da planta, sendo que a medição pode ser realizada diretamente na planta no ambiente de campo. Alguns exemplos do seu uso seriam em experimentos envolvendo manejo de fer�lizantes, avaliação de qualidade das plantas, prevenção contra
queimaduras, seleção de variedades, entre outros. Diante do exposto, trata-se de um equipamento de extrema importância em experimentos envolvendo de plantas de todas as espécies, tanto nas áreas envolvendo nossos cursos de graduação em Agronomia,
quanto em Engenharia Florestal e, principalmente, favorecendo o aumento no número e na qualidade dos ar�gos cien�ficos gerados no nosso curso de Mestrado em Agronomia. Demais jus�fica�vas em 2172368.

2.2.12. FAMED: Os equipamentos e utensílios previstos são necessários para contarmos com uma infra-estrutura básica para que o laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitária consiga atender nossa capacidade diagnós�ca, de pesquisa e abrir
possibilidades para recebimento de grants internacionais, importantes para nossa UFMS, cujos recursos estão mais voltados para bolsas de estudos e itens de consumo. As aquisições pretendidas são para o LABORATÓRIO LABDIP. FAMED.

2.2.13. CPCX: Materiais visão a ser u�lizado em aulas prá�cas, projetos de extensão e a�vidades ro�neiras do Enfermagem e Sistema de Informação no câmpus de Coxim. (Mul�metro, oxímetros e termômetros).

2.2.14. FACFAN: A aquisição destes materiais é necessária para o uso em aulas prá�cas, pesquisa e extensão dos alunos e professores dos cursos de : Nutrição, Farmácia, Tecnologia de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Imunologia Clínica, Química
Farmacêu�ca, Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Purificação de Proteínas e suas Funções Biológicas, dentre outros, sendo as especificidades de cada equipamento para tais cursos, discriminados em 2172366. 

2.2.15. FAENG: As quan�dades foram levantadas para atender a FAENG pelo período de um ano. 
As quan�dades dos materiais previstos visam atender as a�vidades dos laboratórios de graduação, pós-graduação e administração da FAENG. 
A FAENG conta com oito unidades e atendendo dez cursos de graduação, quatro cursos de Mestrado e um curso de Doutorado. Com uma quan�dade de aproximadamente 2500 alunos, 110 professores e 50 técnicos administra�vos. Na Unidade FAENG há 16 salas
de aulas, 50 laboratórios, salas administra�vas e salas de professores, que necessitam dos Materiais para serem u�lizados durante a ministração de aulas téoricas / aulas prá�cas em laboratórios / execução de a�vidades de ensino, nos cursos de (graduação/pós-
graduação), pesquisas, extensão e a�vidades administra�vas de manutenção. Existem também projetos de pesquisa, ensino e extensão aprovados com potencial para u�lização dos materiais. Nesse sen�do, jus�ficamos a necessidade da aquisição dos itens
listados e quan�ficados abaixo para atender as necessidades durante as a�vidades na FAENG. Foi encaminhado, por e-mail no dia 31/01/2020, para todos os servidores Docentes, Técnicos de Laboratórios e Coordenadores de Laboratório da FAENG sobre as
pesquisas de previsão con�das no Processo SEi nº 23104.002189/2020-64. A responsabilidade em quan�ficar a pesquisa de previsão ficou com os Docentes, Técnicos de Laboratórios e Coordenadores de Laboratório da FAENG. Coube à COAD/FAENG juntar todas
as demandas, incuir no sistema de compras da UFMS e incluir no PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações). Os materiais solicitados na previsão do sistema de compras são para aplicação em Laboratórios, Pesquisas, Extensão, Salas de Aula, Sala de
Professores e setores administra�vos. As discriminações  dos equipamentos e onde serão u�lizados, está em 2172391 e 2172394.

2.2.16. FAMEZ: Aquisição para realização de avidades especializadas dos laboratórios de Piscicultura, Apicultura, Qualicarnes, Nutrição Aplicada e Biomol da FAMEZ. A�vidades de ro�na junto ao Hospital Veterinário, Fazenda Escola e Piscicultura. Em
pesquisa e aulas de graduação. (Balanças, espectrofotômetros, peagômetro, refratometro e termômetros).

2.2.17. INISA: Material a ser u�lizado em aulas prá�cas e projetos desenvolvidos nos laboratórios do Ins�tuto Integrado de Saúde, atendendo aos cursos de graduação em Enfermagem e Fisioterapia, bem como as Pós Graduações desenvolvidas no
Ins�tuto. (Adipômetro).

2.3. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.3.1. 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 suas a�vidades meio (administra�vas em geral) e fim (ensino, pesquisa e extensão). As da necessidade da aquisição foram explicitadas nos documentos de formalização de
demanda citados no sub item 2.2 e resumidas, por unidade demandante nos sub itens de 2.2.1 a  2.2.17;

2.3.2. A referida demanda contempla a aquisição de equipamentos de laboratório, odontológicos, equipamentos de medição, precisão e orientação, conforme  as especificações técnicas informadas na planilha 1.1;

2.3.3. A quan�dade total dos itens solicitados é um compilamento das previsões realizadas pelas unidades conforme planilha em 2163146 , e individualmente informada quanto a seu dimensionamento nos documentos de formalização de demanda
informados no sub item 2.2 e no ETP DIGITAL 33/2020 (2212523 ).
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2.3.4. Os materiais poderão ser adquiridos conforme a necessidade da Ins�tuição,  de acordo com a legislação vigente, devidamente atestados pela Unidade Requisitante.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: Aquisição  de de equipamentos de laboratório e precisão/orientação, para atender às previsões de diversos setores da UFMS. Está também defina no ETP DIGITAL, anexo a este TR.

3.2. Caso haja a necessidade de modificação da descrição em relação à originalmente feita nos estudos técnicos preliminares, recomenda-se ajustar a redação acima.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

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

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. O prazo máximo de entrega dos itens será de até 30 (Trinta) dias, para 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.

5.1.1. Local Horário e condições de recebimento:

5.1.1.1. Material Permanente UFMS: Local: Os materiais deverão ser entregues na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  - Divisão de Gestão de Almoxarifado e Patrimônio DIGAP – Av. Senador Filinto Miller, 1555 - CEP 79074-460 - Vila Ipiranga
- UFMS Fone: 067 3345-3508 / 3518.

5.1.1.2. Horário: das 08h às 10h30min e das 13h00min às 16h30min, em dia ú�l.

5.1.1.3. Os bens devem ser entregues acondicionados em embalagem adequada, para que não sofram qualquer outro �po de dano;

5.1.1.4. A licitação é por itens e as Unidades requisitantes são: AGECOM, CPAN, CPAQ, CPTL, INBIO, CPNA, FAED, FACOM, INFI, CCE/PROECE, FAODO, CPCS E FAMED.

5.1.1.5. TODAS as CAIXAS E NOTAS FISCAIS devem estar iden�ficadas com o NOME DAS RESPECTIVAS UNIDADES a que estão des�nadas, assim como a iden�ficação do NÚMERO DE EMPENHO e o NOME DO FORNECEDOR;

5.1.1.6. A simples assinatura de servidor da Divisão de Desenvolvimento de Coleções correspondente em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte e implica apenas recebimento provisório;

5.1.2. 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.

5.1.3. 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 15 quinze) dias, a contar da no�ficação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

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

5.1.5. Os bens serão recebidos defini�vamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quan�dade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.1.6. 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.

5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante;

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

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

6.1.2. 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;

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

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

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

6.2. 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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. 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:

7.1.1. 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;

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

7.1.2. 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);

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

7.1.4. 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;

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

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

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

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

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. 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.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

10.1. 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.
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10.1.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

11. DO PAGAMENTO

11.1. 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.

11.1.1. 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.

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

11.3. 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.

11.3.1. 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.

11.4. 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.

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

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

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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.

11.11. 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.

11.11.1. 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.

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

11.12.1. 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.

11.13. 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%

12. DO REAJUSTE

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

13.         DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

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

14. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS      

14.1.   O prazo de garan�a contratual dos bens, quando não definido na própria descrição complementar de cada item, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a par�r do primeiro dia ú�l subsequente à
data do recebimento defini�vo do objeto.

14.2. A garan�a será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garan�a abrange a realização da manutenção corre�va dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

14.4. Entende-se por manutenção corre�va aquela des�nada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a subs�tuição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

14.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garan�a deverão ser subs�tuídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças u�lizadas na
fabricação do equipamento.

14.6. Uma vez no�ficada, a Contratada realizará a reparação ou subs�tuição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a par�r da data de re�rada do equipamento das dependências da Administração pela
Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
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14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jus�ficada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para u�lização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garan�r a con�nuidade dos
trabalhos administra�vos durante a execução dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e subs�tuições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de jus�fica�vas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
subs�tuição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respec�vos, sem que tal fato acarrete a perda da garan�a dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garan�a será de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garan�a legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permi�ndo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a
vigência contratual.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e da Resolução  143 CD, de 28 de agosto de 2019 da UFMS a Contratada que, na fase de execução contratual:

15.2. Não celebrar o contrato:

15.2.1. recusar ou deixar de enviar documento necessário para comprovar a capacidade de assinatura do contrato/ata de registro de preços;

15.2.2. recusar ou deixar de assinar contrato/ata de registro de preços dentro do prazo de convocação;

15.2.3. recusar ou deixar de confirmar o recebimento da Nota de Empenho referente ao contrato/ata de registro de preços

15.3. Sanções aplicáveis para as condutas 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3:

15.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 04 meses;

15.3.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.3.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de preços, por dia de descumprimento, no limite máximo de 15%

15.4. Apresentar documentação falsa:

15.4.1. omi�r informações em documentos exigidos no certame;

15.4.2. adulterar documento, público ou par�cular;

15.4.3. encaminhar contrato/ata de registro de preços adulterada

15.5. Sanções aplicáveis para as condutas 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3:

15.5.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 3 (três) anos;

15.5.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 3 (três) anos;

15.5.3. Multa de 20% do valor total do contrato/ata de registro de preços;

15.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual:

15.6.1. pra�car qualquer ação ou omissão que prejudique o bom andamento da execução do contrato.

15.6.2. deixar de prestar garan�a quando exigido.

15.7. Sanções aplicáveis para a conduta 15.6.1:

15.7.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 1 (um) ano.

15.7.2. Multa de 15% do valor total do contrato/ata de registro de preços

15.8. Sanções aplicáveis para a conduta 15.6.2:

15.8.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 01 ano;

15.8.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 01 (ano) ano;

15.8.3. Multa de 1% do  valor total do contrato/ata de registro de preços, por dia de descumprimento, no limite máximo de 15%

15.9. Falhar na execução do contrato

15.9.1. entregar materiais com caracterís�cas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na ata de registro de preços;

15.9.2. deixar de subs�tuir materiais com caracterís�cas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na Ata de Registro de Preços, no prazo es�pulado pela Administração;

15.9.3. atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;

15.9.4. recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados/registrados;

15.9.5. deixar de entregar documentação fundamental para execução contratual.

15.10. Sanções aplicáveis para as condutas 15.9.1, 15.9.2, 15.9.3, 15.9.4, 15.9.5:

15.10.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 06 meses;

15.10.2. Multa de 1% do valor total do material, por dia de descumprimento, no limite máximo de 10%; e/ou Multa de 10% do valor total do material contratado;

15.10.3. Descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 05 anos;

15.11. Fraudar na execução do contrato

15.11.1. elevar arbitrariamente os preços;

15.11.2. fornecer, como verdadeiro ou perfeito, material falsificado ou deteriorado;

15.11.3. entregar um material por outro;

15.11.4. alterar substância, qualidade ou quan�dade do material fornecido;

15.11.5. tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato;
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15.12. Sanções aplicáveis para as condutas 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5:

15.12.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.12.2. Multa de 20% do valor total do evento não cumprido

15.13. Comportar-se de modo inidôneo

15.13.1. realizar atos comprovadamente de má- fé ou com dolo;

15.13.2. par�cipar de empresa cons�tuída com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente;

15.13.3. não realizar o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias;

15.13.4. não realizar o pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação;

15.14. Sanções aplicáveis para as condutas 15.13.1, 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4:

15.14.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 3  anos;

15.14.2. Multa de 20% do valor total do evento não cumprido; e/ou Multa de 1% do valor total da obrigação, por dia de descumprimento, no limite máximo de 20%

15.15. Cometer fraude fiscal

15.15.1. fazer declaração falsa sobre seu enquadramento fiscal;

15.15.2. omi�r informações em suas notas fiscais;

15.15.3. falsificar ou alterar notas fiscais

15.16. Sanções aplicáveis para as condutas 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3:

15.16.1. Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 5  anos;

15.16.2. Multa de 20% do valor total do evento não cumprido.

15.17. 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;

15.18. 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 10520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666, de
1993, e  Lei nº 9.784, de 1999.

15.19. 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.

15.19.1. 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.

15.20. 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.

15.21. 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.

15.22. 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.

15.23. 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.

15.24. 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.

15.25. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

16.1. O custo es�mado da contratação é de R$ 16.337.855,05 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinco  Centavos).

16.2. A metodologia de pesquisa de preços encontra-se definida em 2211219.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. 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.

18. INFORMAÇÕES GERAIS 

18.1. ESTIMATIVA DE CUSTO

18.1.1. 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.

18.1.2. 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.

18.1.3. 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:

18.1.3.1. 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;

18.1.3.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

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

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

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

18.1.3.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
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18.1.4. 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.

18.2. VIGÊNCIA DA ATA

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

18.3. EXIGÊNCIAS DE ESPECIFICAÇÕES:

18.3.1. 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.

18.3.2.  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.

18.3.3. 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.

18.3.4. 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.

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

18.4. DA AMOSTRA

18.4.1. 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.

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

18.4.3. 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.

18.4.4. 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.

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

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

19. UNIDADES REQUISITANTES DESTE TERMO

19.1. Unidades requisitantes deste termo de referência: AGECOM, BIOTÉRIO, CPAN, CPAQ, CPCX, CPTL, INBIO, CPNA, FACFAN, FACOM, INFI, INISA, FAODO, CPCS, FAENG, FAMEZ  E FAMED.

20. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. "No que couber, nos itens relacionados cuja a�vidade de fabricação ou industrialização é enquadrada no 
Anexo I da Instrução Norma�va IBAMA n° 06, de 15/03/2013, só será admi�da a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ou U�lizadoras de Recursos Ambientais, ins�tuído
pelo ar�go 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981:

20.2. Para alguns equipamentos, as especificações complementares solicitam registro na Anvisa e Cer�ficação INMETRO.

Esta minuta  segue assinada pelo servidor Elaborador. Posteriormente, será feito o termo defini�vo, assinado pela unidade requisitante, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art.
14, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019, IN 40 SEGES/ME de 22/05/2020.

O Termo de Referência deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, por meio de despacho mo�vado, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apoiam, bem como quanto aos elementos
con�dos no orçamento es�ma�vo e no cronograma �sico-financeiro de desembolso, se for o caso.

Nota de Registro: Por mo�vo de padronização de formatação textual e também com a finalidade de não gerar dúvidas aos licitantes quanto as partes tachadas do texto original, este documento foi criado mantendo todas as informações con�das no Termo de Referência cód. SEI 2244531 elaborado e
autorizado pelos servidores competentes.

ESTA MINUTA FOI ATUALIZADA EM 28.07.2020 CONFORME MODELO DISPONIBILIZADO PELA AGU, CONFORME DECRETO 10.024 e IN 40 SEGES/ME de 22/05/2020 .

Documento assinado eletronicamente por Derik Novaes Cardoso, Administrador, em 12/11/2020, às 09:16, 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 2248514 e o código CRC 5C1C0343.

 

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2248514

Criado por derik.cardoso, versão 8 por derik.cardoso em 12/11/2020 09:15:26.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.025463/2020-73

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 54/2020”

 
 
 
 
 
 

__________________________________
Assinatura iden�ficada da licitante
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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° 
 54/2020, e declara que tomou conhecimento do (s) item (ns) através dos Termos de
Adjudicação e de Homologação no site h�ps://www.gov.br/compras 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
 
 

 

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 54/2020 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
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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 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 54/2020, 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
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posteriormente registrados nesta Ata ficarão válidos para o Órgão por um período de
12 meses; 3 -  que tem ciência dos ar�gos 15 e 16 do Decreto 7892/2013: "Art. 15. A
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666,
de 1993. Art. 16. A existência de preços registrados não obriga a administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 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

 
 

 

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 Derik Novaes Cardoso,
Administrador, em 28/10/2020, às 09:15, 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
2223448 e o código CRC 985BAE61.

 

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

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2223448

Criado por derik.cardoso, versão 3 por derik.cardoso em 28/10/2020 09:14:53.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23104.025463/2020-73

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020 - 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)                                              ,             /                   /2020

 

_________________________________________

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

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

 

Documento assinado eletronicamente por Derik Novaes Cardoso,
Administrador, em 28/10/2020, às 09:19, 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
2223462 e o código CRC 7C50236A.

 

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

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2223462

Criado por derik.cardoso, versão 3 por derik.cardoso em 28/10/2020 09:16:58.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.025463/2020-73

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 54/2020, publicada no ...... de
...../...../2020, processo administra�vo nº 23104.025463/2020-73, 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 laboratório e precisão/orientação, para atender às previsões de diversos
setores da UFMS , especificado(s) no(s) item(ns) .......... do .......... Termo de Referência, Anexo I do
edital de Pregão nº 54/2020, 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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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.

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

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

5. VALIDADE DA ATA

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

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

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
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defesa.

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

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas no Edital e no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

7.1.1. 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, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

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,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892,
de 2013.

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

 

Local e data

Assinaturas

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

 
Obs. Minuta assinada pelo(a) servidor(a) elaborador(a).
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Documento assinado eletronicamente por Derik Novaes Cardoso,
Administrador, em 12/11/2020, às 09:20, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2248567 e o código CRC 5BAFB192.

 

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

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2248567

Criado por derik.cardoso, versão 6 por derik.cardoso em 12/11/2020 09:19:58.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23104.025463/2020-73

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO - COMPRA

  

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL E A
EMPRESA
.............................................................

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com sede na Av. Costa e Silva, s/nº –
Bairro Universitário, na cidade de Campo Grande/MS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo 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, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Iden�dade nº .................,
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo
nº 23104.025463/2020-73 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente do  Pregão nº 54/2020, por Sistema de Registro de Preços nº
__/2020,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de equipamentos de
laboratório e precisão/orientação, para atender às previsões de diversos setores da UFMS,
conforme especificações e quan�ta�vos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, iden�ficado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

Item Código Descrição Complemento Unidade Qtde Valor Unitário Valor total
        

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de
____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º,
da Lei nº 8.666, de 1993.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de  R$ .......... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação
abaixo:

Gestão/Unidade: 15269/154054

Fonte:

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI:

Empenho: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.
OU Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme regras constantes do
Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2. É permi�do à CONTRATADA caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Norma�va SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo adi�vo, dependerá
de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da cer�ficação de
que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme
a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria des�nado à
cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas,
glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da u�lização de ins�tutos tais como os
da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso
aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de
licitações e contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei
nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
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16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. É eleito o Foro da Seção Judiciária de Campo Grande/MS - Jus�ça Federal para
dirimir os li�gios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em via digital,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes.

Campo Grande, MS,  ......... de.......................................... de 2020.

 

 

 

Obs. Modelo assinado pelo servidor elaborador.

Modelo com notas técnicas acessado no site da AGU em 06/11/2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Panmella Candido Oguido, Chefe de
Coordenadoria, em 06/11/2020, às 15:18, 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
2239177 e o código CRC 00E578B5.

 

COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2239177

Criado por panmella.oguido, versão 4 por panmella.oguido em 06/11/2020 14:31:19.
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ANEXO VI - MINUTA DE ANEXO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NEXXXX

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA

1.1 - A contratação tem por objeto a Aquisição de equipamentos de laboratório e
precisão/orientação (especificar os itens a serem adquiridos), para atender às previsões da
(inserir o nome da unidade).

1.2 - Vinculam-se a este instrumento o Termo de Referência e a Proposta
Comercial da Contratada, constante do Processo nº 23104.025463/2020-73, independentemente
de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO E DAS SANÇÕES

2.1 - O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

2.2 - O descumprimento injus�ficado de uma das obrigações/normas previstas
neste Anexo, Termo de Referência ou na proposta, ou ainda a inexecução parcial ou total do
objeto contratado ensejará aplicação das penalidades cabíveis, na forma dos ar�gos 77 a 80 da
Lei 8.666/93, conforme previsões descritas no Edital da Licitação e no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 - Cons�tui-se em obrigações das Contratantes, em decorrência deste ajuste,
além das estatuídas na Lei nº 8.666/1993, as seguintes:

I - DA UNIVERSIDADE:

1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e
Proposta Comercial;

2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento defini�vo;

3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto executado, para que seja reparado ou corrigido;

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

5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

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

II - DA CONTRATADA:
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1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

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;

2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; (QUANDO FOR O
CASO);

3. 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);

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

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

7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

(Nome da unidade requisitante) - (Sigla) 
Fone: (0xx67) (informar ramal) – E-mail: (informar e-mail da unidade) 
Av. Costa e Silva, s/nº – Cidade Universitária 
79070-900 - CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 - A re�rada da Nota de Empenho pela contratada, acompanhada deste
instrumento, implica pleno conhecimento do inteiro teor deste instrumento, assim como implica
adesão incondicional aos seus termos.

CLÁUSULA QUINTA  - FORO

5.1 - Para dirimir questões oriundas deste contrato é competente a Seção
Judiciária da Jus�ça Federal de Mato Grosso do Sul, subseção de Campo Grande.

Campo Grande/MS, _____ de ______________ de 2020.

 

 

EMPRESA CONTRATADA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Derik Novaes Cardoso,
Administrador, em 12/11/2020, às 09:23, 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.
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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
2248583 e o código CRC 8F76472E.

 

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

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.025463/2020-73 SEI nº 2248583

Criado por derik.cardoso, versão 4 por derik.cardoso em 12/11/2020 09:21:49.
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